
Till hemsidan

Me Too Sweden arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Vi erbjuder
information om vart du kan vända dig vid behov av att komma i kontakt med vård och
när du behöver söka stöd kopplat till sexuellt våld. Vi utbildar och vi skapar opinion.

Viktiga medskick från oss:
● Det är viktigt att skolans kurator och läraren/elevernas mentor är medveten om

filmvisningen i en skolklass så att dessa personer kan finnas till hands för de elever
som behöver prata. Det är viktigt att filmvisningen och dialog/samtal sker samma dag
så att inga elever riskerar att missa dialog/samtal kring filmen.

● Läraren som visar filmen bör ha sett den innan så att hen kan förvarna om starka
scener och ge elever en möjlighet att avstå att se filmen om eleven tycker att det inte
känns bekvämt av olika anledningar t.ex. kopplat till egna erfarenheter av sexuellt
våld.

● Det är viktigt att vara medveten om att ansvaret för ett övergrepp endast ligger hos
förövaren.

● Oavsett vad man känner, efter att ha sett filmen, är det helt okej och viktigt att låta sig
känna sina känslor och processa dem.

Åtgärder och insatser som vi anser bäst hade skyddat Lyz på skolan:
● Alla tränare/ledare bör gå en utbildning, i förebyggande syfte, kring vad sexuellt

trakasserier är.
● Alla elever bör ha tillgång till en stödperson eller mentor som inte är tränaren eftersom

eleven är i en beroendeställning till tränaren och därför behöver en oberoende person
som kan stötta eleven. Alltså en person som inte är kopplad till sporten.

● Det bör alltid innan eleven börjar skolan talas om, inte enbart skriftligt, vart eleverna
ska vända sig om de utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp. Eleverna bör
också få information om vart de ska vända sig om personen de har förtroende för eller
rekommenderas vända sig till är förövaren.
I en liknande situation, när man är i ett utsatt läge eller drabbas av chock, är det viktigt
att redan innan veta vart man ska vända sig och inte behöva leta efter stöd. Likt 112
vid en olycka eller ett brott så ska en kontakt och stödperson vara i elevernas
medvetande. Ytterligare information om vad som händer, vad som omedelbart kan
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och bör göras bör eleverna få reda på direkt vid skolstart eftersom ovissheten skapar
en otrygghet och handlingsförlamning. Även all skolpersonal bör veta detta.

● Det bör ingå ett obligatorisk moment i skolan, för laget eller klassen samt all personal,
kring genusvetenskap, värdegrunder och information om vad sexuellt våld är, hur det
upptäcks och hur det motverkas.

● Tränarnas utdrag ur belastningsregistret bör kontrolleras varje år.
● När de upptäckte att Lyz inte gjorde sina läxor och hamnade efter borde en kurator ha

pratat enskilt med henne.
● När Lyz köpte dagen efter piller borde butiksbiträdet brytt sig mer och ställt frågor

eftersom Lyz var minderårig.
● Lyz skulle aldrig från början ha blivit placerad i en sådan intim maktrelation att hon till

och med fick flytta hem till tränaren.

Diskussionsfrågor till eleverna:
● Vilka tidiga tecken kan ni se på olämpligt beteende och gränsöverskridning från

tränarens håll?
● Vilket ansvar har tränaren?
● När gick han över gränsen?
● Hur tror ni att Lyz kände sig när övergreppen och gränsöverskridningarna hände?
● Har ni något tips till Lyz?
● Vad hade hon kunnat göra efter första gången hon känt att något var fel? Vem kunde

hon vända sig till?
● Vilket ansvar hade föräldrarna? Vilket ansvar hade övriga vuxna?
● Vad är samtycke - utforska samtycke som “koncept” och nu lag.
● Hur kunde butiksbiträdet agera annorlunda när Lyz köpte dagen-efter-piller?
● I våld i nära relation så är växlingar mellan våld och värme vanligt. Detta betyder att

personen som utsätter växlar mellan att vara snäll och elak. Lyz blir utsatt av våld i en
typ av nära relation eftersom tränaren står henne nära och hon är i en
beroendeställning till honom.

○ Ge exempel från filmen när tränaren ger värme dvs. är snäll mot Lyz?
○ Ge exempel på när han använder våld och utövar makt mot henne?
○ Hur tror ni att det får Lyz att känna sig och hur påverkar det henne?
○ Vilka destruktiva beteenden visa Lyz och varför?

● Vad hade Lyz jämnåriga kompisar kunnat göra för att hjälpa henne?
● Vad hade tränarens flickan kunnat göra för att hjälpa Lyz?
● Vad tänker ni om hur filmen slutade? Vad tror ni Lyz nästa steg blir?
● Tankar, reflektioner efter att du sett filmen, vad tar du med dig?

Följ Me Too Sweden på Instagram och Facebook för att del av stöd, nyheter, inspiration och events!

https://www.instagram.com/metoosweden/?hl=sv
http://www.facebook.com/metoosweden.mts

