Profil ÅK 7-9: Film, foto och bild
Ribbyskolan ht 2013
131111: Jämställdhet och killars ansvar

Frågor och DISKUSSIONSövningar
Fråga:
Kan ni komma på några egna exempel på hur killar exkluderar tjejer?
Fråga:
Känner ni ett krav från lärare andra vuxna att ni ska vara mer skötsamma än killarna? Har
ni några exempel?

Heta stolen (värderingsövning)
Jag läser upp ett antal påståenden. De som instämmer i ett påstående reser och byter
plats med varandra. De som inte instämmer sitter kvar. Hinner man inte bestämma sig
sitter man kvar. Efter varje påstående får två-tre stycken motivera varför man gick eller satt
kvar i den här frågan. De två-tre första frågorna behöver inte motiveras.
Tjejer ska:
Säga ifrån
Stötta varandra
Klä sig anständigt
Inte dricka för mycket alkohol
Vara förstående
Tycka om barn
Vara självständiga
Inte träna för mycket för att de får för mycket muskler
Vara som killar ibland
Kunna laga sin cykel
Spela ”bimbo” för att lättare få killar
Inte gå ensamma på mörka platser
Lära sig feministiskt självförsvar
Få bära kniv
Säga nej ordentligt om de inte vill ha sex
Inte må dåligt
Reflektion:
Jag läser upp alla påståenden igen och tjejerna får prata parvis eller med grannen om
någon av frågorna som varit mest intressant och om de påverkats i sin egen åsikt efter
övningen.
Kan man byta ut ”tjejer ska” mot ”killar ska”?
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Fyrahörnsövning (Värderingsövning) (20 min)
Jag ställer en fråga till gruppen med fyra olika svarsalternativ. Olika svar finns
representerade i rummets tre hörn. Det fjärde hörnet är öppet för egna förslag. De får
tänka efter en kort stund och sedan ställa sig i det hörn som sammanfaller med deras
egen åsikt.
Tove får höra på omvägar att hennes killkompis Sebastian och hans kompisar har
gruppvåldtagit en tjej på en fest nyligen. Tjejen som blev utsatt för övergreppet tros vara
Madde, skolans slampa. Toves före detta pojkvän Pontus strulade med Madde i somras
när Tove och Pontus fortfarande var tillsammans, vilket ledde till att de gjorde slut. Vad ska
Tove göra i den här situationen tycker du?
1.
2.
3.
4.

Fråga Sebastian om händelsen.
Ringa upp Madde och fråga om hon vill ha hjälp att anmäla övergreppet.
Inte bry sig.
Öppet alternativ.

Varje hörn presenterar sin motivering och de andra hörnen lyssnar noga. Det gäller att
argumentera från sitt hörn, inte angripa andra deltagare för att de har avvikande åsikter.
Alla sätter sig igen.
Reflektion:
Parsamtal med grannen. Samtala några minuter om du blivit påverkad av det som sagts i
de andra hörnen och tänker på något nytt sätt. Ingen redovisning i stor grupp, då blir det
lätt diskussion där man försöker övertyga den andre om att den har fel.
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