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SCOUTERNAS
VÅLDSPREVENTIVA
VERKTYGSLÅDA
Hej! Vad roligt att du vill använda Scouternas våldspreventiva verktygslåda. I
verktygslådan hittar du övningar, aktiviteter och scenarion att använda för att
utveckla Scouternas våldspreventiva arbete. Du kan använda verktygslådan med
din kår, på läger eller som inspiration till träffar.
Vad är en våldspreventiv verktygslåda?
Tänk på den våldspreventiva verktygslådan som en låda med legobitar där varje legobit är ett
våldspreventivt verktyg. Du kan sätta samman alla legobitar till en större utbildning eller endast
använda ett par. Du kan även välja att bara plocka fram en legobit om du vill lyfta fram något
speciellt under din träff med scouterna. Allt material kommer från Scouternas olika projekt, Sensus
metodmaterial samt Borås stads våldspreventiva projekt En kommun fri från våld. Materialet är ett
resultat av ett initiativ taget av Brämhults scoutkår under våren 2019.
Hur är materialet upplagt?
För att få störst effekt på minskningen av våldet behövs tre olika förändringsprinciper. 1) Öka
medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld. 2) Öka medvetenheten om sambandet
mellan destruktiva könsnormer och våld. 3) Lära sig vara en aktiv åskådare.
Denna verktygslåda är uppbyggd utifrån förändringsprincipen om att lära sig att vara en aktiv
åskådare. En aktiv åskådare är en person som agerar när hen ser våld hända. En aktiv åskådare kan
agera mot våldet både före, under och efter en våldssituation. Genom att skapa trygga miljöer
minskas riskerna för att våld händer och genom att agera efter en våldshändelse gör du stor skillnad
för den utsatta och även för gruppen. Alla tre förändringsprinciper finns med i verktygslådan men
den har ett extra stort fokus på att öva på att vara en aktiv åskådare.
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I rubriken till varje övning finns en rekommenderad ålder för den grupp som övningen ska hållas för.
För dig som känner dig trygg i att själv omforma övningen till yngre åldrar har du helt fria händer att
göra det.
Skriv gärna själv ned manuset med egna ord eller stödord för att få det att flyta men det går också bra
att utgå från det manus som finns i detta material. Under varje del står även vilket material du/ni
behöver. Innan varje del står också syftet med just den delen, ifall någon frågar eller för att göra dig
mer säker på varför varje del är viktig.
Vad är bra att tänka på?
•

Våld kan vara svårt att prata om. Många blir utsatta för våld, både lindrigt och grovt.
Därför är det viktigt att informera de du träffar om att det finns hjälp att få. I slutet av
verktygslådan finns kontaktuppgifter samlade till olika organisationer och aktörer som är
experter på att ta hand om personer som blivit utsatta för våld.

•

Du behöver inte vara expert på våldsprevention för att kunna diskutera och informera
om ämnet. Alla diskussioner är viktiga att bemöta med fakta men låt gärna gruppen
diskutera kring ämnen som är svåra. Om du inte kan svara på en fråga är det också helt
okej. Ni i gruppen kan tillsammans diskutera och ni behöver inte komma fram till ett
rätt eller ett fel svar

•

Fokusera på det lindriga våldet i första hand. Grupper som är ovana vid att prata om
våld och våldsprevention lyfter gärna våldet högt upp i våldspyramiden. Därför är det
viktigt att du som ledare lyfter tillbaka samtalet till det lindriga våldet för det är där vi
kan göra störst skillnad.
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Varför ska Scouterna arbeta med våldsprevention?
Våldsprevention handlar om att vilja skapa en värld där alla kan få vara som de är och leva ett liv fritt
från våld. Idag är det många som blir utsatta för våld. Det kan hända överallt – i skolan, hemma, på
ett café eller i sin förening. Därför måste vi alla bli bättre på att arbeta våldspreventivt och bemöta
människor på ett sätt som skapar trygghet.
Scouterna har idag väl utformade aktiviteter och verksamheter som strävar mot målet att skapa en
bättre värld – en värld fri från våld. Genom att engagera unga och utbilda ledare skapas en bra
grogrund för vidare uttalat arbete med våldsprevention.

Hur ska Scouterna arbeta med våldsprevention?
Genom att bearbeta och förstärka de delar i Scouternas aktiviteter och verksamheter till att bli än
mer våldspreventiva kan vi skapa möjligheter för scouterna att göra världen till en plats fri från våld.
Många delar av Scouternas program är redan våldspreventiva men är inte uttalade att arbeta med just
det. Därför har vi satt ihop en verktygslåda för att tydliggöra vilka delar som är våldspreventiva och
även lagt till några aktiviteter för att kunna arbeta ännu tydligare med våldsprevention och för en
tryggare scoutkår.
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Bakgrund: våldsprevention
Alla olika samhällen har olika former av våld. Det vi vet är att ju mer ojämlikt ett samhälle är, desto
mer våld finns det. Därför måste vi arbeta för att skapa så jämlika miljöer som möjligt. Genom att
låta unga från alla delar av samhället vara en del i sin egen personliga utveckling och samtidigt kunna
påverka sin omvärld skapar vi fler jämlika samhällen som är fria från våld.
Idén att arbeta med universell våldsprevention kommer från en helt sann berättelse när Sverige
sänkte barnadödligheten med 90 procent på 34 år. År 1954 dog många barn i Sverige av olika
olyckor, så som fallolyckor, elektricitet, vatten, trafikolyckor och så vidare. Då skapades Barnens
olycksfallskommitté som hade i uppdrag att sprida budskapet om att olyckor bland barn är ett
folkhälsoproblem som alla delar av samhället måste arbeta med och agera mot. Målet med budskapet
var att befintliga organisationer skulle utveckla sitt arbete för att kunna förhindra olyckor bland barn
inom deras specialområden. Exempelvis arbetade Röda Korset och Livräddningssällskapet för att
öka säkerheten gällande vatten. Polis, biltillverkare och Trafikverket arbetade med att öka säkerheten
i trafiken och Konsumentverket skapade S-märkning på strömsladdar och testade hushållsprodukter
för att minska olyckor. Efter 34 år hade barnadödligheten minskat med 90 procent. Varför då?
Många trodde att det handlade om att Sverige var ett resursstarkt och rikt land men länder med
samma förutsättningar lyckades inte sänka antalet olyckor bland barn.
Det stora arbetet låg i ett systematiskt arbete där olika aktörer i samhället drog åt samma håll och
hade samma mål. De små (och stora) förändringarna som alla aktörer gjorde tillsammans med
utbildningar gjorde att medvetenheten om vad som kan skapa olyckor bland barn ökade och färre
barn skadades och förolyckades (Källa: Inget att vänta på, MUCF, 2017).

Nu till den stora frågan: Går det att göra samma sak med våld?
Självklart säger vi! Genom att alla aktörer drar åt samma håll och arbetar utifrån samma principer,
kan vi sänka våldet i vårt samhälle på samma sätt som vi sänkte barnadödligheten. Projektet En
kommun fri från våld i Borås har i uppdrag att arbeta med universell våldsprevention genom att
engagera och utbilda aktörer som kommer i kontakt med människor, med fokus på barn och unga,
och därmed få till en hela kommunen-ansats. Hela kommunen-ansatsen bygger på att så många
aktörer som möjligt som en människa möter ska sprida samma våldspreventiva budskap. Scouterna,
med sitt stora medlemsantal och sin stora påverkan i samhället, är en självklar del i det
våldspreventiva arbetet redan innan verktygslådan togs fram. Den våldspreventiva verktygslådan är
ett sätt för Scouterna att använda sina redan befintliga övningar men inom kontexten
våldsprevention.

6 (56)

VÅLDSPREVENTION

Våldspreventiv ordlista
Den här ordlistan innehåller ord som kan vara bra att känna till och förstå när du använder
verktygslådan

Aktiv åskådare: Den som ser våld hända och agerar.
Destruktiva könsnormer: Är normer som påverkar oss utifrån vilket kön och könsidentitet vi har.
Destruktiv betyder negativ och med destruktiva könsnormer menar vi exempelvis machokultur.
Machokultur och destruktiva könsnormer bidrar till att öka våldet i vårt samhälle.
Diskriminering: Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än en annan person.
Det kan till exempel vara att behandla och bemöta någon negativt baserat på personens kön eller
etnicitet.
Genusförändrande ansats: En ansats där arbetet genomsyras av en tanke om att samhället påverkas
utifrån ojämlikhet och ojämställdhet som i sin tur ökar våldet. Ett jämlikt samhälle har alltid mindre
våld.
Grovt våld: Är det som vi oftast kallar för våld men som inte händer lika ofta som det lindriga
våldet. Exempelvis slag, sparkar, misshandel, övergrepp, mord och våldtäkt. Här kan vi egentligen
inte påverka så mycket som vi kan gällande det lindriga våldet.
Icke-binär: Är en person som inte definierar sig som kille eller tjej. Könsidentitet är en gråskala och
ingen förutom du själv bestämmer vem du är och vilken könsidentitet du har. Icke-binära personer
använder ibland andra pronomen än ”han” och ”hon”. Exempelvis ”hen” eller ”den”.
Ingripandestrategier: Är olika sätt att agera mot våld. Ofta tänker vi att konfrontation är det enda
sättet att agera mot våld men det går att göra på många olika sätt både före, under och efter en
våldssituation.
Könsidentitet: Är det kön du själv känner att du är. Könsidentitet har inget att göra med ditt
biologiska kön utan du bestämmer själv vad du vill definiera dig som. Alla är inte killar eller tjejer,
vilket är viktigt att komma ihåg.
Lindrigt våld: Är det vi sällan kallar för våld men som är våld. Exempelvis rasistiska eller sexistiska
skämt, blickar, nedvärderande kommentarer eller jargonger. Om vi börjar uppmärksamma det
lindriga våldet kan vi göra stor skillnad. Det lindriga våldet finns längst ner i våldspyramiden.
Maktstruktur: I alla sammanhang finns det människor som har mer eller mindre makt. Det kan
handla om vem som har makt att bestämma eller vem som har lättast att ta sig fram i samhället. Den
som har mycket makt har en hög maktposition och har nästan alltid egenskaper och attribut som
stämmer överens med andra som har makt. Det betyder att makt är något strukturellt och
övergripande och det kallas för maktstrukturer.
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Normer: Påhittade regler som inte står i lagboken men som en räknas följa. Normer kan vara både
bra och dåliga. De dåliga normerna beskriver vi som begränsande normer då de begränsar personer
att kunna vara sig själva, se ut som de vill eller vara kär i vem de vill. Bra normer är positiva som
hjälper oss i samspelet med andra människor och gör att vi känner oss trygga.
Normbrytande: Är att bryta mot normer. Ofta skapas förvirring eller ilska när någon bryter mot
normer men det är också så som vi kan bryta begränsande normer som finns i samhället.
Normkritik: Är att ifrågasätta normer som råder idag och försöka förändra begränsande normer till
positiva normer.
Privilegier: Privilegier är förmåner eller fördelar som personer eller grupper får i olika sammanhang
utifrån sociala, kulturella eller ekonomiska grunder. Privilegier handlar ofta om sociala och
ekonomiska fördelar som personer får utifrån rådande normer och maktstrukturer. Det finns vissa
starka och specifika privilegier i vårt samhälle, exempelvis privilegier grundade i hudfärg och
heteroprivilegier, där de som tillhör dessa grupper får vissa fördelar endast på grund av att de tillhör
denna specifika grupp.
Passiv åskådare: Den som ser våld hända men inte agerar.
Stereotyp: En stereotyp är en förenklad och negativ föreställning om vilka egenskaper, intressen och
förmågor medlemmar i en viss grupp har, endast grundat på att den tillhör den gruppen. Exempel på
sådana grupper är kön, religion och etnicitet med flera.
Utsatt: Den som blir utsatt för våld.
Våldspyramiden: Är en modell som visar hur det lindriga våldet hänger ihop med det grova våldet.
Våldspyramiden visar också att det lindriga våldet förekommer oftare än det grova våldet men har
också lägre erkännande i samhället än det grova våldet.
Våldsutövare: Den som utsätter någon annan för våld.
Åskådare: Den som ser våld hända.
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Med utgångspunkt i scoutmetod
och målspår – Scouternas
program
Scouternas vision är Unga som gör världen bättre. Det gör vi genom att arbeta med personlig
utveckling. Vi arbetar med fem olika utvecklingsområden: fysisk utveckling, intellektuell utveckling,
känslomässig utveckling, social utveckling och andlig utveckling. Det är viktigt att scouterna får
förutsättningar att växa. Genom ett tydligt aktivitetsprogram med delmål är det lättare att motivera
för scouterna att lära sig sådant de behöver för att kunna nå terminens mål.
Scoutprogrammet bygger på 14 målspår, ett sätt att konkretisera den personliga utvecklingen i mål.
På detta sätt får scouterna under alla sina samlade terminer i verksamheten möta alla olika målspår.
Denna verktygslåda fokuerar främst på målspåren Kritiskt tänkande, Förståelse för omvärlden
och Egna värderingar.
Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden, det är HUR vi bedriver vår verksamhet. Denna
består av scoutlag och scoutlöfte, patrullsystemet, learning by doing, symboliskt ramverk, friluftsliv,
lokalt och globalt samhällsengagemang samt stödjande och lyssnande ledarskap. Under terminen är
det viktigt att alla olika delar kommer med. Se scoutmetoden just som en metod, inte mål eller
aktiviteter i sig.
Mer inspiration och tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken
”Ledaren – gör dig redo” och de åldersspecifika böckerna som säljs via www.scoutshop.se. Du kan också
läsa mer om Scouternas program på sidan Leda Scouting: www.scouterna.se/ledascouting
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10 Incheckningsövningar
Att starta träffen med en incheckning skapar en gemenskap tidigt och alla får komma till tals
tidigt under träffen vilket skapar trygghet för gruppen. Att alltid ha en incheckning eller en
utcheckning är ett enkelt sätt att arbeta våldspreventivt. Det som är skrivet i kursiv text är
ditt manus.

Checka in med känsla
Hej och välkomna! Idag ska vi börja med en incheckning. Alla kommer få berätta om en känsla som de har just nu
och sedan börjar vi träffen. Kom ihåg att det bara är personen som har ordet som får prata och visa tydligt när du vill ge
vidare ordet till någon annan. Vem vill börja berätta om en känsla som ni har just nu?
Var noga med att gruppen inte skrattar åt eller skämtar om någon annans känsla. Om det skulle hända
så avbryter du incheckningen och säger att det bara är den som har ordet som får prata.

Checka in med övningen Viktig vuxen
Hej och välkomna! Idag ska vi göra en övning där vi tänker på en viktig vuxen som funnits med i våra liv. Ni ska var
och en fundera på en vuxen person som ni träffat när ni var små som har gjort stort intryck på er eller hjälpt er på något
sätt. Det ska inte vara en förälder eller en vårdnadshavare till er. Fundera en stund på vad den personen gjorde som
hjälpte eller gjorde intryck på dig. Vem vill börja berätta om personen och vad hen gjorde?
Låt varje deltagare berätta var för sig. Skriv ned vad det var personen gjorde, vilka egenskaper hen
hade och hur deltagaren kände sig.
Nu har vi gått varvet runt! Vad häftigt att höra om alla viktiga vuxna som finns. Nu har vi gjort en lista över hur en
viktig vuxen kan vara mot andra personer och vilka egenskaper hen kan ha. Tror ni att ni kan vara viktiga
vuxna/viktiga personer för andra genom att tänka på den här övningen och egenskaperna?
Låt gruppen diskutera kort.
Toppen, tack för det! De här egenskaperna kan vi nu tänka på när vi möter andra personer eftersom vi tillsammans
kommit fram till att de är viktiga.
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Checka in med pronomen
Hej och välkomna! Nu ska vi checka in genom att säga vårt namn och vårt pronomen. Du bestämmer själv ditt
pronomen och det kan ingen annan göra. Pronomen kan vara hon, han, hen, den eller något annat. Pronomen är också
något som kan ändras över tid, därför är det bra att vi pratar ofta om våra pronomen. Kom ihåg att det endast är
personen som får ordet som får prata och visa tydligt när ni ger vidare ordet. Vem vill börja säga sitt namn och sitt
pronomen?
Om ingen vill börja, så kan du som ledare börja. Låt varje deltagare berätta och var noga med att ingen
får skratta eller prata om den som sagt sitt namn och pronomen.
Superbra! Tack för detta. Nu ska vi komma ihåg vilka pronomen som alla har och använda dessa när vi pratar om
varandra.
Checka in med speeddating
Hej och välkomna! Nu ska vi göra en incheckning med speeddating. Ställ er i två led, mitt emot varandra. Jag kommer
stå vid ena sidan och ställa frågor till er. Ni som står mitt emot varandra ska svara på frågorna som jag ställer. När
jag ställt en fråga så flyttar ena ledet ett steg till höger. Nu börjar jag ställa frågor!
Hur mår du? Vad är din favoritfärg? Vad är lycka för dig? Vem är din favoritartist? Vem är din förebild? Vilken
är din favoritårstid? Favoritplats? Sjö eller hav och varför? Favoritgodis? Favoritmat? Drömjobb? Om du hade en
superkraft, vilken skulle den vara? Vad gjorde du igår? Vad ser du fram emot?
Du väljer själv vilka frågor du vill ställa och du får gärna ställa andra frågor än förslagen ovan. Ställ
frågor tills att alla har pratat med alla eller avbryt tidigare.
Tack för det! Nu ska vi sätta igång med träffen för idag.
Checka in med en fråga
Hej och välkomna! Nu ska vi göra en incheckning där vi alla ska svara på samma fråga. Jag ställer en fråga och vi går
varvet runt och berättar hur vi mår idag och svarar på frågan.
Ställ en fråga till gruppen och fråga vem som vill börja. Avsluta när ni gått varvet runt. Exempel på
frågor: Vad ska du göra i helgen? Vad gjorde du i helgen? Vilken är din favoritplats på jorden? Vilken
superkraft skulle du vilja ha om du fick välja? Vilken person, levande eller död, skulle du vilja träffa?
Vilken är din favoritfilm? Vilken är din favoritmusik?
Tack för det! Nu ska vi börja träffen för idag.
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Checka in med en lär känna mig-övning
Nu ska vi göra en incheckning! Varje person tänker ut en sann sak om sig själv och två falska. Det kan till exempel
vara 1) jag har spelat fotboll 2) jag har aldrig stått på händer och 3) jag är rädd för höjder. En av dessa är då sann och
två är falska. Sedan ska vi gissa vilken av det som personen sagt är sant!
Om det är en stor grupp kan du dela in dem i mindre grupper, om tre till sju personer i varje grupp.
Vem vill börja berätta tre påståenden, två falska och en sann?
Gå varvet runt och låt alla berätta och låt varje deltagare gissa vilken som är sann. När alla har gissat
kan personen som berättat säga vilket som är sant och inte.

Checka in med en framtidsdröm
Nu ska vi börja träffen med en incheckning! Vi ska berätta för varandra om en framtidsdröm vi har. Det kan handla
om vad som helst, allt från fred på jorden till att du vill bli delfinskötare. Alla framtidsdrömmar är viktiga och riktiga!
Vem vill börja berätta om sin framtidsdröm?
Gå varvet runt tills alla har berättat om sin framtidsdröm.
Checka in med lappar
Innan träffen förbereder du en skål med lappar. På lapparna kan det stå exempelvis lycka, adrenalin,
nöjespark, skog, hav, vatten, djur, tv, serie, spel, trafik, vänner, familj, regn, sol och så vidare.
Nu ska vi checka in med lappar! Varje person drar en lapp och berättar om det första hen tänker på när hen läser
lappen. När hen är klar lämnar hen vidare skålen med lappar till nästa person. Vem vill börja dra en lapp?
Gå varvet runt tills alla har fått dra en lapp och berätta.
Checka in med en viktig sak
Nu ska vi göra en incheckning där ni ska nämna en viktig sak! Det kan handla om något du tycker är extra viktigt
hos en person, exempelvis rolig, eller någon annat som du tycker är viktigt, exempelvis din favoritbok. Det kan vara
precis vad som helst, så länge det är viktigt för dig! Vem vill börja berätta om något som är viktigt för dig?
Gå varvet runt tills alla har fått berätta.
Checka in med en förebild
Nu ska vi göra en incheckning där ni nämner en förebild för er! Det kan vara någon i er familj eller någon helt annat.
Ni bestämmer helt själva men berätta gärna varför just den personen är er förebild. Vem vill börja berätta om sin
förebild?
Gå varvet runt tills alla har fått berätta om sin förebild.

12 (56)

VÅLDSPREVENTION

Komma överens om gruppens
riktlinjer
Att tillsammans sätta riktlinjer för hur träffen ska gå till skapar trygghet och förståelse för hur
medlemmarna i gruppen ska behandla varandra. När ni kommer överens om gruppens
riktlinjer har ni tillsammans tagit ett stort steg för att skapa en våldspreventiv verksamhet.
Övningen kommer från materialet Free Being Me 7-14 år.

Be scouterna, inklusive ledarna, att föreslå och komma överens om reglerna tillsammans. När alla är
nöjda med riktlinjerna skriver ni upp dem och sätter upp i er möteslokal.
Några exempel:
•
•
•
•
•
•

Vi ska göra vårt bästa för att vara aktiva och bidra.
Vi lyssnar på andra.
Vi lyssnar på ledarna.
Vi är snälla mot varandra hela tiden.
Vi respekterar varandras åsikter.
Vi ber en ledare om hjälp om det är något vi är bekymrade över

Tips!
Det här är en bra möjlighet för scouterna att öva sina ledarskapsfärdigheter genom att förhandla med
varandra. Uppmuntra alla att ta del i samtalen. Påminn scouterna om riktlinjerna i början av varje
möte. Om ni redan har riktlinjer för avdelningen som ni vill använda, ta tid att diskutera dem med
scouterna för att se om det är något som behöver uppdateras eller läggas till. Om ni inte har riktlinjer
för avdelningen kan de även vara ett bra verktyg under andra scoutaktiviteter.
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Vad är våld?
Att sätta ord på vad våld är och öka förståelsen kring att våld kan vara både lindrigt och grovt
skapar en trygghet i gruppen och det blir lättare att prata om kränkningar, mobbing och elaka
skämt som våld även vid andra träffar. Detta är den första av de tre förändringsprinciperna
som har störst effekt på våld. Övningen kommer från En kommun fri från våld.

Introduktion
Börja med att berätta för gruppen:
Nu ska vi prata om våld, vad våld är och hur lindrigt våld hänger ihop med grovt våld. Våld kan vara väldigt svårt
och jobbigt att prata om och därför är det viktigt att vi är snälla mot varandra och lyssnar på varandra. Vi vet inte vem
som kan ha blivit utsatt för våld eller vad olika personer har varit med om i sitt liv och därför är det viktigt att vi tänker
på att vara schyssta kompisar! Vad tänker ni på när ni hör ordet våld?
Låt gruppen diskutera tillsammans. Förmodligen kommer gruppen ta upp grovt våld, det som finns
högt upp i våldspyramiden och kanske prata om olika slags våld som fysiskt, psykiskt, verbalt eller
sexualiserat. Det är helt okej men du ska försöka få dem att även kunna se att lindrigt våld är våld i
nästa del. Berätta för gruppen att även elaka kommentarer, taskiga skämt eller knuffar också vara våld.
Våldspyramiden
Fortsätt med att tillsammans titta på modellen som heter Våldspyramiden, använd texten nedan för att
berätta vad den betyder. Om du har möjlighet kan du skriva ut några våldspyramider för att visa upp
eller sätta upp i din verksamhet. Du hittar våldspyramiden efter denna övning.
Våldspyramiden beskriver olika former av våld där det grövsta våldet är längst upp och det mest
lindriga våldet längst ned. Våldet längst ner förekommer ofta, men få personer tycker att det är våld.
Våldet längst upp händer sällan, men många personer skulle kalla det för våld.
Om vi skulle fråga 100 personer på gatan vad våld är skulle få säga att elaka skämt, blickar och
kommentarer är våld men för att motverka det grova våldet måste vi stoppa det lindriga. Det lindriga
våldet legitimerar det grova våldet och om vi agerar mot det lindriga våldet kan vi förhindra det grova
våldet. Legitimera innebär att göra någonting okej eller normalt. I vår vardag är det väldigt många som
gör lindrigt våld ofta och då blir det som att det är något normalt. Om någon gör lindrigt våld flera
gånger utan att någon säger ifrån är det lätt att klättra högre upp i våldspyramiden och göra grövre
våld.
Fråga gruppen: Var i våldspyramiden tror ni att det är lättast att göra något utan att någon säger till?
Låt gruppen diskutera tillsammans. Förmodligen kommer de komma fram till att det är längst ner som
det går att göra våld utan att någon säger till.
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Berätta att: Längst ner i pyramiden är det lättast att befinna sig utan att någon säger till. Därför är det
jätteviktigt att vi lär oss att säga ifrån när någon gör lindrigt våld! Varför tror ni att det är viktigt att
prata om lindrigt våld?
Låt gruppen diskutera tillsammans.
Att vara en schysst kompis
I den sista delen av övningen pratar vi om hur vi kan vara schyssta kompisar. Berätta för gruppen att:
Det är viktigt att prata om det lindriga våldet just för att det grova våldet inte kan hända om vi stoppar
det lindriga våldet. Om en person gör lindrigt våld, på den gula delen i pyramiden, ofta utan att någon
säger ifrån är det lätt att hoppa upp till nästa steg i pyramiden. Och om ingen säger ifrån i nästa steg
så är det lätt att hoppa upp till steget efter det. Alla som säger ifrån när någon gör våld är hjältar och
vi behöver hjälpas åt att vara det, tillsammans!
Diskutera tillsammans och skriv ned på ett papper: Om vi tänker att det som är i pyramiden är
så som vi inte vill ha det. På vilket sätt kan vi vara mot varandra för att vara schyssta kompisar?
Serien
Titta på serien om normer som en kommun fri från våld tagit fram (se nästa sida). Du kan välja att låta
alla läsa var för sig, eller att ni läser den i helgrupp. Om du har möjlighet, skriv gärna ut serien i några
exemplar för att visa upp.
Diskutera tillsammans: Vad tänker ni när ni kollar på serien? Tror ni att det kan hända i verkligheten?
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Våldspyramiden
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Normer och våld
Att prata om hur normer kopplas till våld och hur stereotypa könsnormer skapar förväntningar
på att använda våld ger en större förståelse till varför våld uppstår och hur vi kan påverka de
normer som leder till våld. Detta är den andra av de tre förändringsprinciperna som har störst
effekt på våld. Övningen kommer från En kommun fri från våld

Introduktion
Börja med att berätta för gruppen:
Nu ska vi prata om normer och våld och vilka förväntningar som finns på oss att använda våld. Kom ihåg att det kan
vara svårt och jobbigt att prata om våld och att det är viktigt att vi tänker på att vara schyssta kompisar mot varandra
och lyssna på varandra. Varför tror ni att vissa personer använder våld?
Låt gruppen diskutera tillsammans. Om de tycker att det är svårt att komma på vad våld är, visa gärna
våldspyramiden som finns i Övning 1: Vad är våld? och påminn gruppen om vad våld är.
Fortsätt genom att säga:
Ofta använder en person våld för att hen vill ha extra makt eller kan få något från en annan person om den använder
våld. Det kan också handla om att göra sig själv bättre eller lyfta fram sig själv framför någon annan. Men våld handlar
också om vilka förväntningar vi har på oss i samhället, både när vi är barn och när vi är vuxna. Ofta skiljer sig dessa
mellan killar och tjejer.

Diskussion
Diskutera följande frågor tillsammans:
Vilka förväntningar tror ni att tjejer har på sig i samhället idag som kan kopplas till våld?
Låt gruppen diskutera. Exempelvis kan det handla om att inte ta så stor plats, att aldrig få säga ifrån,
att alltid vara ”snygg”, alltid ha ”rätt” kläder på oss och så vidare. Tacka gruppen för alla exempel och
fråga:
Vilka förväntningar tror ni att killar har på sig i samhället idag som kan kopplas till våld?
Låt gruppen diskutera tillsammans. Exempelvis kan det handla om att alltid vara stark, att aldrig gråta,
att aldrig visa känslor, att vara bestämd, att följa machokultur och så vidare.
Vad betyder normer?
Låt gruppen diskutera kort med varandra.
Anledningen till att det skiljer sig så mycket mellan tjejer och killar, vilka förväntningar som finns, vet
vi inte riktigt. Killar föds inte med någon gen som gör att killar gör mer våld men ändå visar statistiken
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och forskning att killar och män gör mer våld. Men alla killar och män gör ju inte våld. Det är viktigt
att komma ihåg. Dock är det fler killar och män än tjejer och kvinnor som gör våld och därför måste
vi prata om varför och kunna komma åt de normer som gör att killar använder mer våld. Det är
dessutom vanligare att en kille blir utsatt för våld av en främmande kille på stan än att en tjej blir det.
Men normen är att killar använder mer våld och det måste vi ändra på.
Normer är som påhittade regler som det kan verka som att vi ska följa. Vissa normer är bra, som får
oss att få fungera ihop som grupp, men vissa normer är begränsande. De som är begränsande är sådana
normer som gör att vi inte kan få se ut som vi vill, får vara som vi vill eller göra som vi vill. Ett exempel
på en begränsande norm är heteronormen. Nästan alla utgår ifrån att alla personer är heterosexuella
tills att någon har kommit ut som något annat. Det gör att heteronormen är en begränsande norm. Ett
annat exempel är vithetsnormen där många utgår ifrån att alla har vit hy. Exempelvis finns inga plåster
att köpa som är någon annan färg än vita och de kallas för hudfärgade. Men allas hud ser ju olika ut
och därför är det en begränsande norm.
Låt gruppen diskutera tillsammans:
Hur blir en person som bryter mot normer bemött av andra människor i sin omgivning? Exempelvis en kille som
visar känslor, en tjej som är tillsammans med en annan tjej eller en person som inte är kille eller tjej,
exempelvis transperson eller icke-binär.
Ofta är det de som bryter mot normerna i samhället som blir mest utsatta för våld. Transpersoner och
icke-binära blir mycket oftare utsatt för våld är de som inte är det.
Vad kan vi göra för att få de personerna som bryter mot normer att må bättre och inte bli utsatta för våld?

Serien
Titta på serien om normer som en kommun fri från våld tagit fram. Du kan välja att låta alla läsa var
för sig, eller att ni läser den i helgrupp.
Diskutera tillsammans: Vad tänker ni när ni kollar på serien? Tror ni att det kan hända i verkligheten?
Om du har möjlighet, skriv gärna ut serien i några exemplar för att visa upp. Du hittar serien på nästa
sida.
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Ramarna
Att utmana sina egna tankar om normer, förväntningar och fördomar kan vara svårt. Däremot
kan vi genom att öva på att prata om vilka normer som finns i samhället lättare se vad vi kan
göra åt dem. Denna övning visar på hur vi kan se på normer på strukturnivå snarare än på
individnivå och hur de påverkar oss. Övningen kommer från RFSLs material BRYT! Men
arbetades om till Scouternas material Värsta Fördomen.

Denna övning handlar om att jämföra uppfattningar och förväntningar om vuxna med uppfattningar och förväntningar av unga. Men även andra kategorier som ofta ställs mot varandra går att
använda i denna övning. Syftet med övningen är att visa hur vi kategoriserar personer och tillskriver
dem olika egenskaper utifrån de fördomar vi har.
I vårt samhälle har vi mer eller mindre uttalade regler för hur en person ska vara som ung och som
vuxen. Det kan beskrivas som två ramar där alla ska passa in, antingen i den för unga – innehållande
alla egenskaper som kopplas till ungdomar, eller den för vuxna – innehållande alla egenskaper som
vuxna förutsätts ha.
Vi vill att deltagarna ska upptäcka att våra fördomar och de normer de hör ihop med, ofta inte
stämmer på individnivå men att vi ändå behandlar andra utifrån våra fördomar. Vi vill att deltagarna
ska få förståelse för var och ens behov att bemötas som individ.
Vuxen och ung
Rita två stora ramar, det vill säga två stora fyrkanter, på ett stort papper eller en whiteboard, bredvid
varandra så att alla ser. I den ena ramen skriver du ”ung” och i den andra ”vuxen”.
Berätta att deltagarna kommer att få fylla ramarna, en ram i taget, med egenskaper kopplade till unga
respektive vuxna. Men att alla först ska få diskutera i mindre grupper kring några frågor:
•

Vad anses vara ungdomligt i samhället idag? Vad anses vara vuxet?

•

Hur ska/förväntas ungdomar bete sig och se ut?

•

Hur ska/förväntas vuxna bete sig och se ut?

Poängtera att det handlar om hur det ser ut i samhället i stort, inte hur deltagarna själva tycker att det
bör vara. För att lättare komma på egenskaper kan ni be deltagarna fundera över vad 1000 personer
som fick frågan på stan skulle svara.
Det gäller att bryta ned begreppen ungdomligt och vuxet i mindre delar och söka efter egenskaper,
uttryck och handlingar som anses vara ungdomliga eller vuxna. Gå själv runt och diskutera en stund
med varje grupp.
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Exempel på tankeväckande frågor:
•

Vilka betydelser lägger vi in i begrepp som beskriver ålderstillhörighet?

•

Vad krävs för att en person ska anses vara det ena eller det andra?

•

På vilket sett lever de och hur skiljer de sig från varandra?

•

Hur ska personen se ut, vad ska den göra på fritiden, vad äter någon som är ungdom
respektive vuxen?

Om det är svårt att få deltagarna att förstå ”ung” och ”vuxen” kan du använda två åldrar, till exempel
”14 år” och ”40 år”.
Ramarna
Återsamlas sedan i helgrupp och be deltagarna dela med sig av de typiska egenskaper som de
diskuterat att vuxna och unga har, skriv upp egenskaperna i ramarna.
Fyll i en ram i taget och samla ett antal ord och egenskaper i den första ramen. Gör gärna en runda
till på samma ram om det är en liten grupp eller blir få ord. Gå därefter vidare till nästa ram och gör
på samma sätt med den.
Deltagarna behöver inte hålla med varandra om alla ord i ramarna, det är tvärtom berikande för
diskussionen med många olika perspektiv. När ramarna är fyllda be deltagarna sätta ut plus eller
minus bredvid de egenskaper som vanligtvis uppfattas positiva respektive negativa i de båda ramarna.
Här är det också använd-bart att utgå från vad 1000 personer på stan skulle säga, snarare än vad
deltagarna själva tycker.
Diskussion
Samtala i helgrupp kring följande frågor efter att båda ramarna är ifyllda:
•

Vad tänker ni när ni ser alla orden? Finns det personer runt omkring er som uppfyller alla
dessa egenskaper? Om inte, varför är de så självklara?

•

I vilken ram finns det flest positiva egenskaper?

•

Är det någon ram som har ord som känns viktigare än de andra? Varför?

•

Vad får en för fördelar av att hålla sig inom ramarna?

•

Är det möjligt att leva upp till alla orden i ramarna?

•

Finns det andra grupper som vi kategoriserar utifrån typiska egenskaper så som vi har gjort
med ”unga” och ”vuxna” och som vi ofta ställer mot varandra?
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Upptäck utseendemyten
Det kan vara svårt att prata om utseende och det finns många förväntningar på hur vi bör se
ut fast vi egentligen borde få se ut som vi själva vill. Övningen syftar till att prata om utseende
som en myt och att de förväntningar som finns på utseende egentligen är omöjliga att uppnå.
Övningen kommer från materialet Action on Body Confidence, 11-25 år.

Mål med övningen:
Scouterna förstår konceptet med utseendemyten, förstår att det är en myt (= ett falskt, påhittat koncept) eftersom det är omöjligt att uppnå. Scouterna förstår också att det inte finns enbart ett enda
sätt att se vacker ut på.
Observera: Utseendemyten ser olika ut för flickor och pojkar. Om ni har tid kan ni diskutera
likheterna mellan utseendemyten och kön i ert samhälle. Den här aktiviteten är gjord för att vara
snabb och enkel – ägna inte för mycket tid på att göra er lista.
Skapa er lista:
Överst på pappret skriver ni “den perfekta tjejen/killen osv” Vilka utseendedrag skulle en person
behöva ha fö att anses se ”perfekt" ut i vårt samhälle? Tänk på varje kroppsdel, från håret och
ansiktet, till kropp-styp och kroppsform, ben, fötter, händer, hy...
Uppmuntra alla att bidra med något att skriva på listan. Skriv ner allt som blir föreslaget. Försök att
vara så detaljerade som möjligt – om någon exempelvis säger lång, fråga "hur lång?". Om någon
säger perfekta tänder, be personen beskriva hur perfekta tänder ser ut (exempelvis vita, raka och så
vidare). Ni kommer att få en lång lista till slut!
Tips!
Det är viktigt att vara tydlig i gruppen med att om någon ser ut som något eller några av idealen i
utseendemyten, så ska de inte må dåligt över det på något sätt. Alla är på samma sätt en del av
mångfalden av skönhet i vårt samhälle! Vi vill se till att ingen känner sig pressad att se ut på ett
särskilt sätt. Det betyder inte att det är något fel på personer som till stor del ser ut som
utseendemyten.
Läs upp listan högt för gruppen
Använd en dramatisk röst, det är en lång lista! Peka ut de ställen där det finns motsägelser.
Exempelvis kan den ”perfekta” kvinnan förväntas vara smal men också kurvig, eller vara lång men
också ha små fötter. Det ska alltid vara ledaren som läser listan och aldrig scouterna
Förklara att “den perfekta tjejen” eller ”den perfekta killen” faktiskt är en myt! Den är omöjlig att
uppnå, den är inte verklig och den är väldigt skadlig. Den kallas utseendemyten.
Viktigt: Kryssa över rubriken och skriv Utseende myten istället.
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Diskutera
•

Är det möjligt att uppnå allt på listan på en gång?

Nej! Även om vi tycker att någon har alla egenska-per på listan, exempelvis en modell eller en kändis,
är ofta deras ansikten och kroppar retuscherade (deras utseende har ändrats med hjälp av en dator) i
reklam och filmer för att ändra deras utseende.
•

Tror du att listan alltid har sett likadan ut genom vårt samhälles historia?

Nej! Listan med egenskaper som passar in i den “perfekta utseende”-listan ändras med tiden.
•

Tror du att listan skulle se likadan ut om vi frågade flickor eller pojkar i din ålder
från ett annat land?

Utseendemyten är ofta annorlunda i andra länder, även om en del egenskaper finns i flera kulturer,
särskilt med tanke på stora Hollywood- eller Bollywoodfilmer.
•

Känner du/dina vänner er pressade att uppnå allt på den här listan? Vilka är de
negativa sidorna eller problemen som utseendemyten orsakar?

Exempelvis: får dig att känna dig orolig och olycklig ibland, känner att du inte duger, jämför dig själv
med andra, låg självkänsla.
•

Finns det några andra orsaker till varför individer och samhället kan få problem
genom att försöka se ut som utseendemyten?

Exempelvis: pengakostnad, skada den fysiska och mentala hälsan, låg självkänsla, tiden som läggs på
utseende skulle kunna ha ägnats åt mer positiva saker, mindre sannolikt att vilja sporta eller delta i
andra aktiviteter, mindre fokusering på utbildning.
Samhället går miste om påverkan som dessa personer skulle kunna göra, deras potentiella förmågor
och talanger. Mer sannolikt att avstå från aktiviteter som kan vara roliga eller viktiga och mindre sannolikt att säga sin åsikt och stå fast vid den. Skapar könsstereotyper och orimliga förväntningar.
•

Tycker du att det är en bra idé att försöka att uppnå utseendemyten?

Uppmuntra alla att skrika “NEJ!”

Utveckla vidare
Du kan be deltagarna att komma förberedda med lite efterforskning kring vilket utseende eller
framtoning flickor och kvinnor eller pojkar och män förväntades ha i förr i tiden eller i en annan
kultur än er egen, och sätta samman en utseendemytslista med detta som ni kan jämföra med er
moderna lista. Kan ni se skill-nader mellan de båda listorna?
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Ett steg fram
Att öka sin egen förståelse för hur olika egenskaper och normer påverkar vilka privilegier vi
har i samhället gör att vi lättare kan se hur vi kan påverka dem. Genom denna övning ställer
vi oss utanför oss själva och kan lättare se hur normer ger oss olika slags privilegier beroende
på vilka vi är, hur vi ser ut eller vilka förutsättningar vi har i livet. Övningen kommer från
Scouternas material Värsta Fördomen.

Ett steg fram är en övning där deltagarna får ta ställning till olika påståenden utifrån en tilldelad roll
och förflytta sig i rummet utifrån sitt ställningstagande. Efter övningen diskuteras upp-levelsen av att
vara kvar på samma plats eller att röra sig framåt. Var en hamnar i rummet kopplas till olika roller i
samhället. Deltagarna ska få en ökad förståelse för hur olika egenskaper och grupptillhörigheter kan
föra med sig privilegier i samhället.
Instruktion
Börja med att be deltagarna ställa upp sig på rad längs en av rummets väggar (städa undan i rummet
så att det finns en fri yta att röra sig på). Förklara för deltagarna att ni ska göra en övning där de ska
föreställa sig att de är någon annan och hur det är att vara den personen.
Berätta att varje deltagare kommer att få ett rollkort där det finns en kort beskrivning av en person
som de inte ska visa för någon annan. Deltagarna ska under hela övningen tänka att de är personen
på rollkortet.
Berätta att när de fått rollkortet kommer de att få en liten stund för att fundera över vem personen
är. Efter det kommer du att läsa upp påståenden, och de som känner att de utifrån personen de har
på sitt rollkort kan säga ja till ett påstående rör sig framåt.
Fråga om det är något som är oklart. Om ja, förklara, fortsätt annars med övningen och dela ut
rollkorten
För att hjälpa fantasin på traven uppmanar du nu deltagarna att fundera över:
• Vad gör den här personen på dagarna? Jobbar, går i skolan, är hemma?
• Vilka personer finns runtomkring den här personen? Har den familj, vänner?
• Var bor den här personen?
• Brukar personen åka på semester? Om ja, vart?
• Vad är personens hemligaste hemlighet?
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Ge deltagarna någon minut att sätta sig in i sin roll innan ni börjar läsa upp påståendena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

På mina högtidsdagar är nästan alla lediga från jobbet och/eller skolan.
Ingen har frågat mig om jag är kille eller tjej.
Jag ser ljust på min framtid.
Att jag är upprörd förklaras aldrig med att jag har mens.
När det är många i ett rum som pratar hör jag för det mesta vad den jag pratar med säger
Mitt namn gör det inte svårare för mig att få jobb.
Jag kan gå hand i hand på stan med någon jag är kär i utan att få konstiga blickar.
Jag har pengar kvar i slutet av månaden.
Jag känner mig trygg även när jag går förbi en grupp män sent på kvällen.
Jag känner mig sällan nedstämd.
Jag känner att människor lyssnar på mig och tar mina åsikter på allvar.
Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.
Jag har aldrig behövt ”komma ut”, alltså berätta för mina vänner och släktingar vilken
sexuell läggning jag har.
Mina föräldrar hjälpte eller hjälper mig med läxorna och uppmuntrar mig i mina studier.
Ingen har kallat mig för lilla gumman.
Jag kan resa vart jag vill utan att i förväg ta reda på om det finns något som hindrar mig att
ta mig ombord på flyget, tåget eller bussen.
Om jag var på besök i riksdagen skulle folk kunna ta mig för en riksdagsledamot.
Ingen har frågat mig var i världen jag kommer ifrån, egentligen.
De flesta tycker att jag skulle bli en bra förälder.
Jag har aldrig skämts för mitt hem eller mina kläder.
Jag och mina kompisar skickar ofta videos och bilder till varandra.
Jag bor i ett område där nästan alla som vill har ett jobb.
Jag kan gå på stan utan att vara rädd för att stoppas av polisen.
I närheten där jag bor finns det ålderdomshem och ungdomsgårdar med personal som talar
mitt förstaspråk.
Jag kan utan problem gå på bio med mina kompisar.
Jag är inte orolig att mina kollegors lön är högre än min på grund av mitt kön. Jag har lätt att
läsa av vad andra känner och förstår för det mesta om de skojar eller menar allvar.
Folk kastar sällan eller aldrig skeptiska blickar åt mitt håll när jag går på stan.
Jag är sällan arg på mig själv och oroar mig inte för vad andra tycker om mig.

Tänk på: En del påståenden kan kanske vara svåra att förstå. Var beredd på det och förklara i så fall
vad som menas. Det är inte nödvändigt att läsa alla påståenden, välj de du känner dig trygg med att
förklara om frågor kommer, och om rummet t.ex. är litet kan det vara en god idé att sluta läsa när
deltagarna börjar närma sig den andra väggen.
Undvik att övningen blir till en tävling om vem som kommer först genom att poängtera att
deltagarna ska fundera och försöka ta ställning utifrån sin tilldelade roll. Ett sätt för att ytterligare
underlätta kan vara att undvika termer som start, mål och vinna under övningens gång, utan att i
stället understryka vikten av att tänka efter. Det kan också vara bra att upp-mana deltagarna att röra
sig en liten bit framåt i taget.
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Diskussion
När alla påståenden lästs upp samlar sig gruppen i en cirkel och diskuterar känslan av att röra sig
framåt och att stanna kvar, och varför placeringen i rummet såg ut som den gjorde.
•
•
•
•
•
•
•

Var något påstående oklart eller svårt att ta ställning till? Varför?
Hur kändes det att röra sig framåt? Hur kändes det att stanna kvar?
Vad händer när en hamnar långt bak eller långt fram? Vad ser en?
Vilka personer var ni? Varför kom den personen så långt/kort?
Finns det några grupper i samhället som ofta får röra sig framåt? Finns det några grupper i
samhället som ofta får stanna kvar?
Vad innebär det i en persons vardag att vara någon som hamnar långt fram? Vilka fördelar
får den? Hur påverkar det samhället att vissa personer har fördelar som andra inte har?
Finns det något vi kan göra för att motarbeta att vissa grupper har sämre förutsättningar?
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Rollkort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du är gift och sitter i kommun-fullmäktige. Du har tre barn och har anlitat en
barnflicka. Du har dyslexi.
Du är en kille som bor i en stor-stadsförort. Din mamma jobbar som städare, din pappa
är arbetslös.
Du är född i en tjejkropp, men har känt sen dagis att du egentligen är en kille. Dina
föräldrar är lärare.
Du är en tjugoettårig samisk tjej. Du jobbar på kontor och sitter i rullstol.
Du är sjutton år. Du går samhälls-programmet på gymnasiet och har nyligen blivit
förälder.
Du är en muslimsk tjej. Du bor med dina föräldrar som är djupt troende. Du pluggar till
jurist på universitet.
Du är singel och strax över trettio. Du är gymnasielärare och bor kvar i din hemstad på
Sveriges västkust.
Du är en femtonårig tjej. Du bor hemma hos dina föräldrar i en by i Västerbottens
inland. Du är adopterad.
Du är en man i femtioårsåldern. Du jobbar som polis. Du har nyss skilt dig från din
make.
Du är dotter till en undersköterska och studerar ekonomi på universitet. Du är
scoutledare på fritiden.
Du lever som gömd flykting. Du bor tillsammans med din familji ett rum i en lägenhet
Du är en vit kille på tjugofem år som pluggar på handelshögskolan. Du spelar tennis på
fritiden.
Du är en kvinna som jobbar inom vården. Du har bott i Sverige i fjorton år. Du bor
med din flickvän i en förort.
Du är femton år. Bor i villa tillsam-mans med din mamma och syster. Du är blind och är
aktiv inom Scouterna.
Du är en trettioårig kvinna. Du pluggar på universitetet och har bott i Sverige i fem år.
Du är en man i trettioårsåldern. Du är praktiserande jude. Du är skådespelare, men
jobbar som vårdbiträde.
Du är ordförande i en partipolitisk ungdomsorganisation. Dina föräldrar kom från Chile
på 70-talet.
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Hur kan du vara en aktiv
åskådare?
Att kunna motverka och agera mot våld som uppstår, oavsett om det är lindrigt eller grovt. Den
här övningen tar också upp hur det går att vara en aktiv åskådare både före, under och efter
våldet uppstår. Detta är den tredje av de tre förändringsprinciperna som har störst effekt på
våld. Aktiviteten kommer från En kommun fri från våld.

Att prata om hur du som scout kan vara en aktiv åskådare ger större möjlighet för varje person att
kunna motverka och agera mot våld som uppstår, oavsett om det är lindrigt eller grovt. Den här
övningen tar också upp hur det går att vara en aktiv åskådare både före, under och efter våldet uppstår.
Detta är den tredje av de tre förändringsprinciperna som har störst effekt på våld.
Inledning
Börja med att berätta att:
Nu ska vi prata om hur vi kan agera som aktiva åskådare när vi ser våld. Tidigare har vi ju kollat på
våldspyramiden och pratat om normer som gör att vi använder våld och idag ska vi prata om hur vi kan agera när vi
ser våld hända. Ofta när vi pratar om våld tänker vi att det finns två personer som är med i situationen. Vilka tror
ni att jag menar då?
Låt gruppen säga vad de tycker. Förmodligen kommer de säga att det är 1) den som gör våld och 2)
den som blir utsatt för våld. Vi kallar dessa för våldsutövare och utsatt. Men det finns andra personer
som också är med… De kallar vi för åskådare! Den åskådaren som inte gör något mot våldet kallar vi
för passiv åskådare. Den som däremot agerar mot våldet kallar vi för aktiv åskådare! Och idag ska vi
öva på att vara aktiva åskådare.
Diskutera: Vad tror ni är viktigt att tänka på när en ska vara en aktiv åskådare?
Låt gruppen diskutera. Exempel som kan komma upp kan vara att inte utsätta sig själv för fara. Det
är jätteviktigt att tänka på att inte utsätta sig själv för fara. Ofta när vi tänker på att agera mot våld
tänker vi att vi ska konfrontera, säga ifrån och berätta för våldsutövaren att hen gör fel. Men det kan
istället få motsatt effekt.
Diskutera: Om jag går fram till en person som står och knuffar på en annan person och säger ”Sluta
med det där, det är inte okej!”. Vad tror ni kan hända då?
Låt gruppen diskutera. Förmodligen kommer gruppen fram till att det skulle kunna vara farligt för
den som är aktiv åskådare, att den som är aktiv åskådare skulle kunna bli utsatt för våld istället.
Våldet skulle då istället kunna vända sig mot den som är aktiv åskådare. Därför är det viktigt att vi lär
oss andra sätt att agera mot våld som aktiva åskådare. Det kan vi också göra före, under och efter.
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Före: Skriva upp regler för hur vi ska behandla varandra, prata om vad våld är, prata med vänner om
hur de mår, inte följa normer som kan leda till våld, vara en schysst kompis.
Under: Gå fram till den som blir utsatt för våld och fråga vad klockan är, fråga våldsutövaren om
närmaste vägen till tågstationen, prata med personer runtom som kan agera tillsammans, fråga ”Hur
menar du? Jag förstår inte vad som är roligt” om någon sagt något elakt, distrahera eller avleda.
Efter: Skriva nya regler för hur vi ska behandla varandra, ta hand om den som blivit utsatt, ringa
polisen om det är grovt våld, prata med föräldrar/kollegor/chefer, prata om vad våld är.
Det viktiga är att komma ihåg att det går att agera på många olika sätt vid olika tillfällen. Nu ska vi
testa att se hur vi skulle agera som aktiva åskådare i några scenarion. Jag läser scenariot och ni
funderar över hur ni skulle agera.
Scenarion
Läs upp scenariona nedan ett och ett och låt gruppen diskutera efter varje. Uppmuntra konkreta
förslag som inte handlar om att konfrontera och försök få gruppen att komma på så många förslag
som möjligt.
Scenario 1:
På varje träff med Scouterna är det en scout som alltid avbryter och säger taskiga kommentarer till en
annan scout. Scouten som blir kallad taskiga saker blir ledsen men vet inte hur hen ska kunna säga
ifrån. Hur kan du agera som aktiv åskådare?
Scenario 2:
När du går till bussen så ser du två personer som går fram till en äldre dam. De säger högt ”Akta dig,
annars tar vi din väska!”. Vid busshållplatsen står flera andra personer. Hur kan du agera som aktiv
åskådare?
Scenario 3:
På en fotbollsträning ropar fotbollstränaren ”Ni är så kassa! Ni kommer aldrig att bli bättre!” till sina
spelare. Du hör vad som händer och ser att flera andra också har hört. Hur kan du agera som aktiv
åskådare?
Serie
Läs tillsammans serien som En kommun fri från våld tagit fram. Diskutera: Vad tänker ni när ni
kollar på serien? Finns det fler förslag på hur du kan agera som aktiv åskådare?
Om du har möjlighet, skriv gärna ut serien i några exemplar för att visa upp.
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Scenarioövningar för att agera
mot våld
Att öva på att agera mot våld gör stor skillnad när en ska agera mot våld i sin vardag.
Scenarioövningar är ett sätt att få chansen att testa olika slags metoder att agera mot våld
och se att det går att agera på många olika sätt. Detta är en del av den tredje av de tre
förändringsprinciperna som har störst effekt på våld. Aktiviteten kommer från En kommun fri
från våld.

Scenarioövning
Börja med att dela in gruppen i grupper om ca 5 personer.
Berätta för deltagarna:
Nu ska vi arbeta med scenarios för att lära oss att agera mot våld när vi ser det hända. Om vi agerar mot våld när vi
ser det hända kallas det att vi är aktiva åskådare. Den som inte gör något är en passiv åskådare. Vi vill ju alla att
våld ska försvinna så därför måste vi öva på att vara aktiva åskådare! Vi kommer tillsammans att läsa upp ett
scenario som vi i mindre grupper ska diskutera hur vi kan agera mot. Det är viktigt att komma ihåg att scenarierna
är helt påhittade och bygger inte på verkliga historier.
Läs upp ett av scenarierna och ”tankar som snurrar” som finns längre ner.
Fundera tillsammans:
Hur vi kan agera mot våldet som beskrivs i scenariot?
Här finns också en lista på olika sätt som du som aktiv åskådare kan agera när du ser våld hända.
Fundera först på hur vi kunde agerat som en aktiv åskådare under, före och efter händelsen. Det
finns många sätt att agera men nedan finns några förslag. Försök gärna komma på egna sätt att agera.
Gå igenom samtliga steg efter varje scenario. Läs och använd så många scenarios som ni vill och
behöver till diskussionen.
Ingripandestrategier FÖRE: Prata om vad våld är, skapa riktlinjer för gruppen, använda
incheckningar för att gruppen ska vara trygg med varandra, prata om machokultur, bestämma
riktlinjer för hur en aktiv åskådare kan agera i situationer, prata med föräldrar/vårdnadshavare om
riktlinjerna för gruppen så att de kan påminna om dem.
Ingripandestrategier UNDER: Säga till en ledare, fråga en annan scout om hjälp, gå fram och säga
till, fråga den utsatta om hen är okej, distrahera, avleda uppmärksamheten, visa att du ser vad som
händer, ta hand om den utsatta, fråga våldsutövaren vad klockan är, be våldsutövaren att hjälpa dig
med någonting.
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Ingripandestrategier EFTER: Prata med en ledare, prata med den utsatta, prata med våldsutövaren,
göra nya riktlinjer för gruppen, prata med föräldrar/vårdnadshavare, utbilda om ingriparstrategier
och att vara en aktiv åskådare.

Avslutande diskussion och reflektion
•

Varför tror ni att det är viktigt att kunna agera såväl före, under som efter?

Låt gruppen diskutera. Det är viktigt att agera såväl före, under som efter för att öka tiden för när en
kan agera. Ofta tänker vi att vi bara kan agera just när situationen händer men det går att göra saker
också före och efter. Det har vi ju övat på nu och det går att agera på tusen olika sätt!

33 (56)

VÅLDSPREVENTION

Tio scenarios:
Scenario 1:
Du är på läger och går förbi en by där ett gäng utmanarscouter håller på att härja med varandra. I ett
”spindelnät” som sitter mellan två träd håller de på att binda fast/snärja in en scout. Det är inget som
de döljer utan fortsätter fast du kollar. Du får en känsla av att det inte är riktigt schysst, scouten som
blir utsatt verkar inte vara med i leken men scouten inte protesterar inte heller. Du kan inte se några
ledare någonstans och funderar på vad du kan göra.
Tankar som snurrar
”De skojar säkert bara med varandra, ingen idé att jag lägger mig i”
”Scouten som blir fastbunden ser ju inte arg ut eller så, det är säkert ingen fara”
”Hoppas att någon annan gör något”

Scenario 2:
Du är på lägervecka där en av aktiviteterna är klättring på en klättervägg. Din grupp ska precis få
testa på att klättra och en kompis till dig ska få börja. Instruktören som ska hjälpa er har ni träffat
flera gången innan och han är med i en annan kår. När din kompis ska börja klättra säger
instruktören plötsligt ”Sära lite mer på benen, det brukar ju tjejer vara villiga till!” Några som står
bredvid fnissar lite generat, andra ser mer besvärade ut. Du ser att din kompis blir ledsen.
Tankar som snurrar
”Ojdå, det var ju inte schysst sagt…”
”Han menade säkert ingen illa, han brukar ju vara snäll”
”Kan inte någon annan säga något?”

Scenario 3:
Du är på en scoutträff tillsammans med din scoutkår. En av ledarna blir ibland väldigt arg när
spårarscouterna inte lyssnar. Spårarna verkar rädda för ledaren och du tycker inte att sättet som
ledaren säger till dem på är schysst och stämmer överens med vad Scouterna står för. Ledaren kan
även ”hota” scouterna med att till exempel säga; ”Om ni inte gör som jag säger får ni inte följa med
på nästa hajk”. På ert senaste möte började en av scouterna att gråta när ledaren sa så. Du vet att
föräldrar har ringt till andra scoutledarna och berättat att deras barn har varit ledsna efter att ha
träffat den ledaren.
Tankar som snurrar
”Äsch, jag ska nog inte lägga mig i…”
”Ledaren har ju inte gjort mig något”
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Scenario 4:
Du är på väg till en träff med din patrull och möter upp en kompis på vägen. Din kompis hälsar glatt
och säger ”Hallå, vet du vad? Jag tror att vår ledare är homosexuell!” Du säger okej och undrar hur
din kompis vet det. Din kompis svarar ”Alltså, det ser jag ju på ledaren! Så himla konstigt att ens få
vara ledare om en är bög.” Du frågar din kompis varför det skulle vara konstigt. Kompisen svarar
”Men det fattar du väl, jag vill inte ha någon i min närhet som är homo!” Ni går vidare och möter
ledaren som hälsar glatt på er. Din kompis ger dig en blick som du uppfattar som hånande.
Tankar som snurrar
”Det spelar väl ingen roll om ledaren är homosexuell, vad har det med saken att göra?”
”Min kompis är ju ändå väldigt schysst mot mig”
”Kan jag berätta för någon vad min kompis sagt eller går jag bakom ryggen på hen då?”
Scenario 5:
Du är på väg till en träff med din patrull tillsammans med en kompis. När ni går av bussen möter du
en av ledarna som säger ”Tjenare! Jag som hoppades att ni inte skulle komma idag, idag behöver vi ju
bara starka killar som kan bära!”. Du och din kompis tittar på varandra och rycker på axlarna.
Ledaren brukar säga sånna saker till just er men inte till de andra. När ni ska börja träffen hälsar
ledaren välkommen och säger ”Idag behöver vi börja med att flytta undan de tunga borden och
möblera, och jag tänker att de starka killarna kan hjälpa till men ni andra kan sitta och vänta” och
pekar på dig och din kompis.
Tankar som snurrar
”Ledaren menar säkert inget illa men det är tråkigt att höra”
”Varför är det bara killar som får bära? Jag är ju också rätt stark”
”Kan inte någon annan säga något som hjälper oss?”
Scenario 6:
Du är på väg från en träff med din patrull när du går förbi en park och ser två scouter som du känner
sedan tidigare. När du kommer närmare ser du en annan person som sitter i parken och pratar i
telefon på somaliska. En av scouterna säger högt ”Nu får det räcka, i Sverige pratar vi svenska och
inget annat!”. Den andre scouten håller med och de ställer sig och stirrar på personen som pratar i
telefon. Den ena scouten spottar i marken och sedan går de därifrån. Du står kvar och vet inte vad
du ska göra.
Tankar som snurrar
”Ojdå, det var ju inte så schysst”
”De kanske bara har en dålig dag… fast jag vet att de sagt rasistiska saker innan”
”Skulle jag ha sagt något till dem?”
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Scenario 7:
På en scoutträff ska ni leka en lek där ni ska jaga varandras svansar som ni sätter fast i byxlinningen.
Ledarna har gått iväg för att hämta redskapen och ni står kvar och väntar. En scout säger till en
annan ”Alltså, du behöver ju inte ens vara med i den här leken… du kommer ändra aldrig kunna
springa så fort!”. Scouten som får höra kommentaren försöker svara men svarar väldigt tyst. Då
säger den andre scouten ”Haha, jag visste väl det! Gå och sätt dig istället, så du inte skämmer ut dig”.
Ledarna kommer tillbaka och ni ska precis börja med leken och scouten som blivit utsatt går därifrån
och ser ledsen ut.
Tankar som snurrar
”Vad taskigt sagt. Hen ser ju väldigt ledsen ut”
”Vad synd att inte ledarna hörde… hen brukar ju vara rätt elak mot andra”
”Kan inte någon annan säga något?”
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Scenario 8:
På kvällen så ringer telefonen hemma hos dig. Din förälder svarar och kommer sedan in på ditt rum
och berättar att en scout är väldigt ledsen efter att det har spridits bilder på hen via Snapchat när hen
byter om på scoutträffen förra veckan. Din förälder frågar om du vet vem som tagit bilden och du
säger nej. När din förälder lämnat rummet så kommer du på att du sett att din kompis tagit en bild
och skrattat efteråt. Dagen efter möter du flera personer som visar dig bilden och de skrattar högt åt
personen. Personen som blivit utsatt är inte i skolan.
Tankar som snurrar
”Undrar vem det var som tog bilden, kanske blir svårt att ta reda på”
”Jag kanske borde kolla så att hen mår bra”
”Borde ledarna på Scouterna veta om vad som har hänt?

Scenario 9:
Du är på ett läger tillsammans med flera andra scoutkårer. Efter en dag får du ett meddelande till din
mobil där det står ”Utmaning! Klarar du av att stå emot fem örfilar? Vi ses vid sjön kl. 22.00 ikväll”.
Du går dit och är nyfiken på vad som kommer hända. När du kommer dit säger en scout ”Nu ska vi
öva på att ge varandra örfilar! Alla måste vara med annars är ni fegisar!”. Du hinner gå därifrån innan
de börjar men du märker att det är en väldigt obehaglig stämning. Samtidigt hör du flera personer
som skrattar.
Tankar som snurrar
”Tur att jag hann därifrån i alla fall!”
”Jag vill inte vara med i Scouterna om sånt här händer…”
”Varför sa ingen ifrån?”

Scenario 10:
På en träff med Scouterna ska du och din patrull samarbete med en annan patrull med äldre scouter.
En av de som är bland de äldre scouterna är ofta väldigt tuff och hård mot de yngre. När ni ska börja
samarbete säger den scouten ”Vi behöver ingen hjälp från dig” och pekar på en i din patrull. ”Du är
ändå dum i huvudet” fortsätter scouten. Scouten i din patrull ser ledsen ut och sätter sig en bit
därifrån. En ledare hör och ser vad som händer men gör ingenting.
Tankar som snurrar
”Vad elakt sagt av hen… men de är ju äldre så de kanske vet bättre”
”Jag vill inte vara i den här gruppen, det känns så otryggt här”
”Varför sa inte ledaren någonting?”
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Gissa medlemmen
Att förstå hur makt och normer hänger ihop är inte alltid så lätt. Den här övningen visar tydligt
hur olika personers egenskaper avgör vilket makt personen får, utifrån rådande normer och
strukturer. Övningen visar också hur hierarkier byggs upp och hur vi kan diskutera kring makt
och normer på ett enklare sätt. Övningen kommer RFSLs material BRYT! Och omarbetades till
Scouternas material Värsta Fördomen.

Vem som faktiskt blir inkluderad och välkomnad till olika sammanhang beror på vilka oskrivna regler
som finns där och vilka normer som råder bland dem som redan är med. Syftet med den här
övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organi-sationen och
hur dessa hänger ihop med olika samhällsnormer
Material
• Bilder på människor (Bilderna på sidan 28–41
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/bryt-tredje-upplagan.pdf )
• Markeringstejp, rep eller något annat som kan bilda en triangel.
Gör såhär
Tejpa upp en trekant på golvet. Förklara att trekanten symboliserar organisationen du är med i. I
toppen är de som har makt och inflytande, som syns och hörs på möten, som andra i organisationen
ser upp till och lyssnar på.
Dela ut bilder till deltagarna, en bild per deltagare. Be sedan deltagarna att under tystnad placera ut
bilden som de har blivit tilldelad i eller utanför trekanten. De som inte alls finns med i organisationen
ska placeras utanför figurens gränser. De andra placeras i triangeln, utifrån deras respektive plats i
hierarkin.
Diskutera
• Vilka är med i organisationen? Vilka attribut och egenskaper har de gemensamt?
• Hur ser den inre hierarkin ut? Vad har de som hamnar högt upp gemensamt?
• Hur påverkar dessa normer och maktstrukturer vilka som hamnar utanför triangeln?
• Vad kan en göra för att förändra detta?
Tänk på
Diskussionen kan komma att handla om hur viktigt det är att olika grupper är representera-de i alla
sammanhang. En bred representation av människor, egenskaper och erfarenheter i en organisation är
viktig. Det betyder att flera erfarenheter och perspektiv finns med när vi gör och planerar vår
verksamhet.
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’Tänk på att det är vanligt att personer som bryter mot normerna ofta förväntas representera en viss
grupp eller själva förväntas lösa frågor som borde vara allas ansvar att lösa. Det kan exempelvis
handla om att någon med en funktionsnedsättning får ta allt ansvar för tillgänglighetsarbetet på
arbetsplatsen. Arbetet kring normer och maktstrukturer måste vara något som alla har ett gemensamt
och eget ansvar för.
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Ageraschema
Att veta hur en ska lösa situationer eller problem kan vara svårt att komma fram till själv.
Genom att träna på att göra realistiska planer för hur vi kan lösa eller agera i en situation
kommer vi lättare fram till ett hållbart resultat. Fokus är på strukturella problem snarare än
personliga. Övningen kommer från Scouternas material Värsta Fördomen.

I vardagen har vi ibland begränsade möjligheter att förbättra och förändra. Personer som engagerar
sig i människor och världen ser ofta många problem eller situationer som behöver förbättras. Vi
tänker ofta ut stora projekt som skulle förbättra situationer och lösa problem, men sen slutar det
med att tiden, personerna eller pengarna inte finns, så då faller allt och inget blir gjort. Vi ska därför
träna på att hitta små saker som vi kan förbättra. Vad kan du göra själv, helt utan pengar på max 5
minuter?

Ageraschemat
Berätta för deltagarna att vi ska träna oss i att göra realistiska planer för att förbättra dåliga situationer
eller lösa problem. Det kan handla om samhällsproblem, eller problem som finns i Scouterna eller
kåren. Det är viktigt att förklara att det inte gäller personliga problem utan strukturella problem.

Deltagarna ska delas upp i mindre grupper, max fem personer i varje grupp. Dessa grupper ska sedan
välja ut ett problem som de vill jobba vidare med och försöka hitta lösningar på. Som ledare kan du
vara med och hjälpa grupperna att minnas problem som tagits upp i tidigare diskussioner. Det gör
inget om flera grupper väljer samma problem.

När grupperna valt ett problem så presenterar du som ledare ageraschemat. Ageraschemat är ett
rutnät där grupperna ska fylla i sitt problem och finna olika lösningar. På de olika raderna varierar
tiden och i de olika kolumnerna varierar antalet personer som jobbar. Deltagarna får sätta sig ner och
skriva ner problemet de valt och sen en eller flera olika lösningar i varje fält.

Berätta för deltagarna att deras ”lösningar” inte måste lösa hela problemet, det räcker gott om det är
ett steg i rätt riktning. Hjälp grupperna genom att påminna om den förra kreati-vitetsövningen och
att de kan göra på samma sätt här. Förklara att förslagen som skrivs ner inte måste vara perfekta,
utan allt som går i rätt riktning är bra. Efter grupperna skrivit ner sina förslag på lösningar återsamlas
ni i storgrupp för att pre-sentera några av de olika förslagen på lösningar.
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Presentera
Låt varje grupp presentera något eller några av sina förslag i helgrupp. Se till att det presenteras
förslag från flera olika rutor (det vill säga ensam och i grupp, kort och lång tid). Avsluta med att låta
deltagarna vända sig mot varandra i par där de sitter (bikupor) och be dem prata om ifall det är några
av förslagen de skulle vilja göra när de kommer hem, ensam-ma eller tillsammans med sin patrull.

Tips! Du kan behöva hjälpa grupperna igång igen. Hjälp dem att hitta tillbaka till sin kreativitet. Det
är viktigare att de kommer på några förslag som de gillar, än att de täcker upp precis varenda ruta.
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Ageraschemat
Probelemet:

Lösningar

Jag själv

10 min

1 kväll

1 helg

Återkommande hela
terminen
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Femstegsmodellen
Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Femstegsmodellen är framtagen
för att hitta gemensamma lösningar och svar på utmaningar som ens egen organisation kan
stå inför. Genom att reflektera och diskutera vem organisationen är tillgänglig för skapar vi
inkludering och förståelse för andra människor. Modellen är framtagen av Scouterna.

Att reflektera över verksamheten genom femstegsmodellen hjälper oss också att se vår egen roll och
vilka erfarenheter vi har i vårt team ellerverksamhet. Vilka hittar till oss? Vem eller vilka sätter
reglerna för vad som gäller? Kan det vara så att vissa trivs bättre och därför stannar längre?
Att använda modellen
Ni kan välja att använda er av enbart femstegsmodellen eller ta hjälp av diskussionsfrågorna som
finns längre ner i dokumentet. Ni väljer själva hur mycket tid ni vill lägga och hur ni vill gå igenom
övningen. Femstegsmodellen ska kunna användas både tidigt och längs vägen i ett tillfälligt projekt,
eller lika gärna i organisationens rullande verk-samhet. Tanken är att ni tillsammans ska kunna arbeta
med materialet vid ett möte eller flera återkommande tillfällen för att få nya perspektiv, hitta
gemensamma lösningar och svar på olika frågor och se till att fler känner sig välkomna och kan vara
med i er verksamhet.
Du hittar hela metoden här: www.scouterna.se/wp-content/uploads/2016/07/5steg_oppochTillgVerks.pdf
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Femstegsmodellen:
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Skönhet runt om i världen
Att tänka att vi måste anpassa oss efter normer kring hur skönhet ser ut i vårt samhälle är
vanligt och skapar en bild av att vi inte alltid kan vara oss själva. Genom att förstå att
skönhet är något som ser olika ut på olika platser kan vi också förändra bilden av vad
skönhet egentligen är. Övningen kommer från Free Being Me, 7-10 år.

I denna övning möter deltagarna olika uppfattningar om skönhet både från olika delar av världen,
och genom historien. På så sätt inser de att det finns mer än ett sätt att vara vacker på.
Förklara för gruppen att de kommer att leka en lek för att upptäcka hur samhällets uppfattningar om
skönhet är olika runt om i världen och att det har förändrats över tid.

• Märk ut ena sidan av möteslokalen med en ”sant”- skylt och den andra sidan med en
•
•
•
•

”falskt”-skylt.
Samla deltagarna i mitten och säg åt dem att stå helt stilla.
Läs upp fakta från bilagan högt (den fetstilade delen). Scouterna ska lyssna till hela
påståendet utan att röra sig och bestämma sig individuellt huruvida de tror att påståendet är
sant eller falskt.
Ge scouterna några sekunder att tyst bestämma sig och ropa sedan ”GÅ!” Då ska scouterna
springa till den skylt som motsvarar det svar de valt och stå helt stilla igen. När alla har valt
sida, läs upp informationen under fakta-påståendet högt.
Samla sedan scouterna i mitten igen och gör samma sak med nästa påstående. Påminn dem
om att inte härma vad andra gör – de ska bestämma sig på egen hand! Om du tror att din
grupp kommer att tycka att detta är svårt kan du be alla att blunda så att de inte kan se
varandra, och gå framåt för ”sant” eller bakåt för ”falskt”.

I verkligheten är alla fakta sanna – men håll det hemligt! Efter övningen kan du fråga deltagarna: Blev
du förvånad över att alla påståenden var sanna? Vilka var de mest förvånande?
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Skönhet runt om i världen - fakta
Någonstans i världen…
… anses det att stora kvinnor är vackra.
I Mauretanien i Afrika är det önskvärt för kvinnor att vara så stora som möjligt. Tyvärr blir ibland
flickor till och med tvångsmatade för att få dem att bli mer attraktiva
... anses det att smala människor är vackrast.
Detta ser vi tillexempel här i Sverige. Tyvärr svälter till och med människor sig ibland för att bli så
smala som möjligt
... tycker människor att det är vackert att ha en väldigt lång hals och kvinnor gör sina halsar
längre med hjälp av metallringar.
Det finns samhällen i Thailand och Myanmar där kvinnor och flickor töjer ut sina halsar för att de
ska anses vackra och visa att de hör till sitt samhälle
... ansågs väldigt högt hårfäste och stora pannor vara attraktivt – och människor kunde rycka
bort hår i sitt hårfäste för att få det att bli högre.
I England på 1500-talet var det drottningen som var idealet för skönhet, och hon rakade sitt hårfäste
för att skapa en stor panna. Allt det hon gjorde ville människor härma
... anses människor med solbränd hy vackrare, så därför sitter kvinnor och män under stora
lampor, spraymålar sina kroppar eller smörjer in kräm i huden för att få den solbränd.
I länder som Australien, Storbritannien och USA vill många människor se ut som om de varit ute i
solen och ha solbränd hy. De smörjer sig själva med kräm, använder solarier eller tillbringar lång tid i
solen. Detta kan vara farligt och dåligt för din hy.
... känner människor att det är vackrare att ha en ljusare hudton, och kvinnor och män
smörjer sig med kräm för att få hyn vitare och undviker att vara i solen.
På många ställen i Asien, så som Indien, Kina och Pakistan ses ljus hy ofta som mer attraktivt. En del
människor tror att de kommer att bli mer fram-gångsrika med ljusare hy.
... är det vackert att vara lång, och en del människor genomgår operationer för att göra sina
ben längre.
I en del delar av Asien, så som Sydkorea, har människor ökat sin längd genom benförlängande
operationer.
... säger människor att en vacker kvinna har en kurvig figur.
I Brasilien är det de kurviga kvinnorna som beundras mest.
... har människor ansett det vackert för kvinnor att ha väldigt små fötter, och flickor får sina
fötter bandagerade för att de ska sluta växa.
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I Kina var det väldigt populärt att binda fötter fram till tidigt 1900-tal. Sättet det fick kvinnor att gå
på ansågs vara attraktivt.
... ses ett sammanväxt ögonbryn – där båda ögonbrynen möts i mitten – som vackert för
kvinnor.
I Tadjikistan känner sig kvinnor lyckliga om deras ögonbryn växer ihop på deras panna. Om de inte
gör det så använder de en örtmix för att måla en linje som binder samman deras ögonbryn.
... anses det allra vackrast att ha en stor, kurvig rumpa.
I Jamaica är dans väldigt viktigt. Kvinnor med större rumpor kan skaka dem mycket när de dansar,
vilket människor där anser vara vackert.
... ansågs färgade svarta tänder vara väldigt vackert hos kvinnor.
Detta kallas för ohaguro och gjordes främst av gifta kvinnor, och ibland av män, i Japan fram till
1900-talet. Det följde en antik tradition där riktigt svarta saker sågs som vackert. Färgen skyddade
faktiskt deras tänder från att förruttna.
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Vem har makten?
Att se vem i vårt samhälle som har makt att påverka och förändra är svårt att upptäcka och
ännu svårare att förändra. Genom att se makt ut ett våldsperspektiv, där den som har makt
har lättare att använda våld, kan vi också se vår egen del och kunna förändra både oss
själva och andra. Övningen kommer från Action on Body Confidence, 7-10 år.

Denna övning är till för att förstå vad en person med makt är och varför det är viktig att be dem att
skapa förändring.
• Vi ska uppmana till förändring och utmana makthavare i att skapa förändringen vi vill se.
• Vi ska berätta för andra människor om förändringen som vi vill se och be dem att hjälpa oss att
sprida vårt budskap.
Vi kallar de personer som kan påverka och ta beslut som skapar förändring för ”personer med
makt” eftersom de har makten att göra skillnad. Den här aktiviteten kommer att hjälpa oss att
utforska vad en person med makt är.
1) Be alla att bestämma sig för en pose/kroppsställning som symboliserar ”en person med makt” –
kanske att stå upp med händerna på höften!
2) Förklara att du kommer att läsa upp olika situationer och sedan tre olika sorters personer.
Scouterna ska gissa vem personen med makt är, det vill säga personen som kan ta ett beslut som
förändrar situationen. När scouterna gissat personen ska de ställa sig i den pose/kroppsställning som
ni bestämt symboliserar makt. Ni kan lägga till andra situationer som känns mer relevanta för ert
samhälle eller närmiljö.
Fråga efteråt: Kan någon förklara vad en person med makt är? Någon som bestämmer! Någon som
kan ta ett beslut som kan få förändringar att ske. Märkte ni att det fanns andra personer i de olika
situationerna som kan be om förändringen? Oavsett vilka vi är kan vi be om förändring. Att be
personer med makt om förändring kan vara den enda sak som övertygar dem om att få förändringen
att ske – så vi är alla väldigt viktiga.
Situation 1
Det förekommer mobbning på en skola som måste stoppas. Vem är personen med makt?
• Barnen
• Rektorn
• Föräldrarna
Svar: Rektorn är personen med makt – eftersom rektorn är den som kan ta beslut om att ändra sättet
som skolan hanterar mobbning. Barnen och föräldrarna kan berätta för rektorn om problemet och
uppmana till förändring.
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Situation 2
En tidning börjar skriva färre antal reportage om hur personer kan förändra sitt utseende och
publicerar istället reportage om olika intressanta personer. Vem är personen med makt som kan få
det här att hända?
• Tidningens redaktör
• Läsarna
• Människorna som annonserar i tidningen
Svar: Tidningens redaktör tar beslut om vad tidningen ska handla om. Läsaren och annonsörerna
kan uppmana till förändring.
Situation 3
En reklambyrå bestämmer sig för att enbart göra annonser på ett sätt som får människor att känna
sig nöjda med sig själva och sitt utseende. Vem är personen med makt som kan förändra det här?
• Personerna som ser annonserna
• De kreativa personerna som skapar annonserna
• Chefen för reklambyrån
Svar: Chefen! Chefen är den som tar det stora beslutet om hur reklambyrån ska arbeta. Personerna
som ser annonserna och de kreativa personerna kan uppmana till förändring.
Situation 4
Ett känt modemärke bestämmer sig för att göra kläder för personer med alla kroppsstorlekar och
med alla kroppsformer. Vem är personen som kan få den här förändringen att hända?
• Den ansvariga kläddesignern
• Personerna som tillverkar kläderna
• Personerna som köper kläderna
Svar: Kläddesignern - hen är den som kan ta stora beslut som detta. De som tillverkar kläderna och
de som köper kläderna kan agera och be om en förändring.
Stiuation 5
Regeringen vill att skolor ska lägga mer tid på undervisning som handlar om att få eleverna att känna
sig självsäkra och nöjda med sitt utseende. Vem är personen med makt att få detta att hända?
• Skolans lärare
• Barnen i skolan
• Utbildningsministern i regeringen
Svar: Utbildningsministern. Det är den personen som kan bestämma inom vilka ämnen skolorna
måste undervisa. Lärarna och barnen kan berätta för regeringen om de förändringar som behövs.
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Trygga möten aktivitetspaket
Att öva på att vara en schysst kompis, förstå Barnkonventionen och dessutom få verktyg för
att hålla trygga möten på lika villkor skapar stor skillnad i en grupp. Aktivitetsprogrammen
bygger på olika övningar som alla skapar trygga möten på olika sätt och för olika personer.

Aktivitetspaketen är anpassade till olika åldersgrupper. Aktiviteternas syfte är att barn ska öva sig på
att vara en schysst kompis, att förstå Barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor. Vissa
av aktiviteterna kräver fysisk rörelse medan andra har fokus på att tänka och fundera. Det finns fyra
paket: 6-9 år, 9-12 år, 12-15 år och 15+.
Aktiviteterna i paketen uppmärksammar barn och ungdomar på hur de själva och andra fungerar.
Syftet är att öka barns kunskap om sina och andra barns rättigheter. Målet är att de ska känna sig
säkrare i att själva vara en del i att motverka mobbning, kränkningar och övergrepp. De vuxna har
huvudansvaret men för att verkligen skapa trygga möten behöver alla hjälpas åt
Till varje övning i aktivitetspaketen finns instruktioner, tips och tydligt angivet vilket material som
krävs.
Du hittar samtliga fyra aktivitetspaket här: https://tryggamoten.scout.se/verktyg/aktivitetspaket/
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Att skapa den otryggaste platsen
Att se på sin egen verksamhet med andra ögon kan öppna helt nya dörrar att arbeta konkret
med våldsprevention. Övningen kan verka lite märklig men genom att först skriva ner vilka
sätt vi kan skapa en otrygg verksamhet kan vi sedan lätt ändra dessa till hur vi skapar en så
trygg verksamhet som möjligt. Övningen kommer från En kommun fri från våld.

Denna övning görs för att få möjlighet att skapa konkreta förslag på hur vi kan skapa trygghet. Låt
gruppen komma med så många förslag som möjligt men försök att endast hålla er till lindrigt våld
och inte grovt våld, så som slag och sparkar eller liknande.
Berätta för gruppen: Nu ska vi göra en övning som kan kännas lite märklig. Vi ska diskutera hur vi
kan skapa den mest otrygga platsen som möjligt! Tänk utifrån sådant som skapar otrygghet i
scoutkåren. Det kan vara att vi inte hälsar på varandra, att ni kallar varandra för elaka ord eller att
ledarna inte håller tiderna. Tänk så fritt som möjligt men håll er till sådant som skapar otrygghet och
inte grovt våld. Har ni några förslag på sådant som skapar otrygghet?
Låt grupperna diskutera och komma med förslag som du skriver ner på ett papper eller på en tavla så
alla ser.
Nu ska vi vända på alla ord som vi skrivit ner och skapa den tryggaste scoutkåren istället! Hur kan vi
vända på orden och meningarna vi skrivit ner för att skapa trygghet istället?
Exempelvis från att inte hälsa på varandra till att alla alltid hälsar på varandra, att ni bara säger snälla
saker till varandra och att ledarna håller tiden. Gör så med alla ord tills ni har en ny lista på saker som
skapar trygghet.
Nu har vi tillsammans satt ihop en lista på hur vi skapar trygghet. Om vi följer den här så kommer vi
skapa en väldigt trygg scoutkår! Bra jobbat!
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10 Utvärderingsövningar
Denna del innehåller tio utvärderingar som kan användas efter att du använt den
våldspreventiva verktygslådan. Några känner du säkert igen men några kanske är nya för dig.
Genom att utvärdera är det enklare att se vad som kan förbättras och vad som fungerat bra.
Gör en utvärdering efter du har hållit några övningar ur våldspreventiva verktygslådan eller
testa att använda en utvärdering efter varje träff!

Nedan finns tio förslag till utvärderingar som kan användas i alla olika former av grupper. Vissa tar lite
längre tid och andra går ganska snabbt. Använd gärna samma utvärdering flera gånger då det ofta kan
komma upp nya saker och nya perspektiv. Kom ihåg att det alltid är personen som har ordet som får
prata och berätta inför varje utvärdering att det är viktigt att visa tydligt när en vill ge vidare ordet. Det
är också viktigt att ingen får skratta åt eller göra sig lustig över någon annan under utcheckningen. Du
som leder gruppen ska självklart också vara med i utvärderingen!
Tre bra och en förbättring
Varje person ska tänka ut tre bra saker med träffen och en sak som kan förbättras. Låt alla fundera
enskilt i någon minut.
Gå varvet runt och låt varje person berätta vad hen tycker. Skriv gärna ner vad som sägs och spara
för att kunna gå tillbaka till senare under terminen.
Handen
Vi ska använda våra fingrar för att utvärdera dagen. För varje finger ska vi berätta något om dagen.
Tummen – då ska vi berätta något positivt med dagen.
Pekfingret – något som du vill påpeka speciellt med idag.
Långfingret – då berättar vi något som skulle kunna förbättras eller som var mindre bra med idag.
Ringfingret – då berättar vi något vi tar med oss från idag.
Lillfingret – då berättar vi något extra roligt som vi tyckte hände idag.
Gå varvet runt och låt varje deltagare utvärdera träffen med hjälp av sin hand.
Post it-lappar
Dela ut pennor och minst två post it-lappar till varje deltagare och skriv ner en bra sak med träffen
och en sak som kan förbättras. Be deltagarna sätta upp sina lappar på väggen. När alla har satt upp
lapparna så läser du dem högt för gruppen.
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Personlig utvärdering
I början av träffen eller i slutet av förra träffen bestämmer ni vem som ska utvärdera dagens träff.
Den som blir utvald att utvärdera får en lapp med nedanstående frågor på:
•
•
•
•
•
•

Hur upplevde du träffen utifrån dig själv?
Fick alla som ville prata under träffen?
Har vi gjort det vi skulle göra idag?
Höll vi oss till våra gemensamma riktlinjer?
Hur har öppenheten varit under mötet?
Vad har varit det bästa med träffen?

Låt den utvalda personen svara och utvärdera utifrån frågorna. Se om någon vill säga något mer
annars avslutas träffen.

Heta stolen
Innan träffen tänker du ut 10-15 påståenden som deltagarna ska ta ställning till. Förslag på
påståenden:
•
•
•
•
•
•
•

Idag har varit roligt.
Idag har vi följt våra gemensamma riktlinjer.
Idag har alla varit snälla mot varandra.
Idag har vi lyssnat på varandra.
Ida har jag lärt mig mycket.
Idag har jag varit snäll mot andra.
Idag har jag hjälpt till.

Ställ ut stolar i en ring, det ska finnas en stol mer än det finns personer. Det är viktigt att påminna
deltagarna om att det är okej att tycka olika och att vi inte skrattar åt någon för det val hen gör.
Läs ett påstående. När påståendet läses ska de som håller med resa sig upp och byta stol med någon
annan som också rest sig upp. Om ingen annan rest sig upp sätter man sig på den tomma stolen. Om
den som bytt stol vill berätta varför hen bytte stol så får hen gärna göra det! Den/de som inte håller
med om påståendet sitter kvar.
Läs upp påståenden och låt gruppen byta plats, om de vill. Avsluta när du gått igenom några
påståenden.
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Välj tre lappar!
Innan träffen förbereder du lappar med ett ord på. Förslag på ord: Glad, lycklig, trevlig, schysst
stämning, ledsen, arg, upprörd, rebellisk, aktivt, frågetecken, utropstecken, varmt, kallt, tryggt,
otryggt, känslosamt, öppenhet, sammanhållning, lärorikt, hjälpsamt, kreativt, drömmande.
Ni kan välja att antingen välja tre lappar och sedan lägga dem på bordet bredvid eller så kommer ni
ihåg lapparna. När alla valt lappar går ni varvet runt. Låt varje deltagare berätta varför de valt just de
tre lapparna. Avsluta sedan träffen.
Alla världens café
Innan träffen förbereder du tre lappar med tre rubriker. Exempelvis kan det stå ”Vad är det roligaste
med Scouterna?” ”Vad kan förbättras på träffarna?” eller ”Vad är viktigt för en scout?”.
Dela in gruppen i tre grupper. Varje grupp börjar med en lapp runt ett bord. De ska skriva ner allt de
kommer på för att svara på frågan. Efter en stund säger du till så att grupperna byter bord och
fortsätter skriva på samma lapp som tidigare grupp har skrivit på och fyller på den. När alla grupper
har svarat på alla lappar så får ni läsa upp det som står på varje lapp!
Låt varje grupp läsa upp vad som står på pappret. Avsluta när alla har läst upp vad som står. Spara
gärna lapparna för att själv kunna utvärdera träffen.
Lärdomen
Varje deltagare berättar om något som ni lärt er idag. Det kan vara något litet eller något stort, ni
bestämmer själva!
Låt gruppen fundera över en lärdom och låt sedan varje deltagare berätta innan ni avslutar träffen.
SOL-utvärdering
En SOL-utvärdering går till så att varje person säger något som är en Succé och ett Orosmoln och en
Lärdom – som tillsammans bildar ordet SOL. Ni får själva välja vad som är succé, orosmoln och
lärdom och ingen annan får bestämma eller skratta åt ert val. Om ni inte kommer på något går det
bra att hoppa över ett ord.
Låt alla deltagare berätta och avsluta träffen när alla har berättat. Utvärderingen går också att göra
anonymt med post it-lappar som sätts under varje bokstav i SOL.
Checka ut med en boost
Att boosta någon innebär att ge någon en komplimang för något som hen gjort extra bra. Vi
kommer boosta varandra med positiva saker, genom att alla ger personen som sitter till höger en
boost. Komplimangen ska handla om saker personen sagt eller gjort – inte utseende eller liknande.
Gå varvet runt tills alla har fått boosta och blivit boostade.
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Källor och material
Här hittar du länkar till samtliga material som nämns i den våldspreventiva verktygslådan. Du
kan välja att göra mer av de övningar som finns i materialen nedan om du vill. Det är fritt fram
att använda de material och övningar som du är intresserad av och som du tror kan vara
intressanta för din målgrupp. Lycka till!

Free Being Me 7-10 år: http://www.scouterna.se/ledascouting/files/2016/05/7-10---rFreeBeingMe4.pdf
Free Being Me 11-14 år: http://www.scouterna.se/ledascouting/files/2016/05/11-14---rFreeBeingMe3.pdf
Action on Body Confidence 7-10 år: http://www.scout.se/files/2018/10/7-10-a--rAktivitetspaket-Action-on-Body-Confidence.pdf
Action on Body Confidence 11-25 år: http://www.scout.se/files/2018/10/11-25-a--rAktivitetspaket-Action-on-Body-Confidence.pdf
Trygga Möten aktivitetspaket 6-9 år:
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/214/2019/05/aktivitetspaket-6-till-9-r.pdf
Trygga Möten aktivitetspaket 9-12 år:
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/214/2019/05/aktivitetspaket-9-till-12-r.pdf
Trygga Möten aktivitetspaket 12-15 år:
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/214/2019/05/aktivitetspaket-12-till-15-r.pdf
Trygga Möten aktivitetspaket 15+:
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/214/2019/05/aktivitetspaket-15.pdf
Värsta Fördomen metodmaterial: http://www.scoutservice.se/files/2018/01/AktivpakVF_Tryck.pdf
Femstegsmodellen: http://www.scouterna.se/wp-content/uploads/2016/07/5steg_oppochTillgVerks.pdf
En kommun fri från våld: www.boras.se/ekffv
Scouterna: www.scouterna.se
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