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Inte i vår skola. På riktigt.

Anvisning för läraren
Inte i vår skola är jämställdhetsombudsmannens kampanj och lektionsmaterialet förebygger sexuella trakasserier vid läroanstalter.
Denna anvisning hjälper dig som lärare att hålla en lektion i sexuella trakasserier. Det är
fint att du tar tag i ämnet! Vi tror att det är ett viktigt och aktuellt ämne för en stor del av
dina elever.
Lektionen består av tre delar:
• En kort film om trakasserier (2 min.)
• Diskussion med ungdomarna utifrån en färdig Prezi-presentation
• En enkät om upplevelser av trakasserier, som fylls i av eleverna
Filmen, Prezi-presentationen och enkäten finns bifogade till det här materialet. Du kan
också ladda ner dem på adressen www.eimeidankoulussa.fi
I det här materialet hittar du:
1. Bakgrundsinformation om ungdomar och sexuella trakasserier
2. En anvisning och diskussionsfrågor för användning av Prezi-presentationen på
lektionen
Titta på videon tillsammans med eleverna. Öppna sedan verktyget med Prezi-presentationen och inled diskussionen utifrån de frågor som finns där.
När det är 15 minuter kvar av lektionen, gå vidare till punkt 17 i Prezi-presentationen
(rubriken: Om du ser trakasserier eller ofredande i skolan) och behandla punkterna
17–20. Därefter fyller alla elever i enkäten om trakasserier. Enkäten fylls i anonymt.
Målet med lektionen är att ungdomarna själva får en chans att sätta ord på trakasserier.
Det är vanligt att ungdomar har erfarenhet av trakasserier och de har ofta gjort skarpsynta observationer av diskriminerande behandling även i skolan.
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Målet med läromaterialet är att
•ungdomarna lär sig identifiera vad sexuella trakasserier är och förstår hur vik		
tigt det är att ingripa i trakasserierna. De kan söka hjälp och lita på att de 		
får hjälp.
• avskaffa attityder, föreställningar och myter om trakasserier
• försvara sina egna gränser
• respektera andras gränser
• ge individer möjlighet att i större utsträckning än tidigare bli accepterade för 		
den de är
• engagera skolgemenskapen att agera mot trakasserier.
Det är viktigt att man i diskussionen hela tiden respekterar varandra och alla ska
uppleva att de tryggt kan delta i diskussionen. Syftet är att man behandlar sexuella
trakasserier på ett allmänt plan utifrån exemplen i videon. Om en elev har behov av att
behandla de trakasserier han eller hon upplevt mer i detalj, bör detta inte ske i hela
klassens närvaro. Då kan du föreslå att ni fortsätter diskussionen med honom eller
henne efter lektionen. Det kan också vara bra att förbereda sig på att behandla trakasserier igen, till exempel under lektionen följande vecka, om ungdomarna har ett allmänt
behov av att diskutera ämnet.
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DEL 1: BAKGRUNDSINFORMATION OM UNGDOMAR OCH SEXUELLA TRAKASSERIER
Det är vanligt att ungdomar har upplevt sexuella trakasserier.
Det är vanligt att flickor, pojkar och transsexuella ungdomar har upplevt sexuella trakasserier, även i skolan. Man pratar emellertid sällan om det. Offren får lätt skulden för
trakasserierna, gärningarna bli osynliga eller kallas för något annat än trakasserier. Hur
omgivningen reagerar spelar en central roll för ingripandet i trakasserierna.
Varje ung person har rätt till en trygg skola där man inte behöver utstå sexuella trakasserier.

Vad är sexuella trakasserier?
Sexuella trakasserier är oönskat beteende genom vilket man kränker en annan persons
integritet.
Genom sexuella trakasserier skapas ofta en hotfull, förnedrande och otrevlig atmosfär.
Sexuella trakasserier har ett samband med mobbning, men trakasserierna behöver inte
vara illasinnade. I de allvarligaste fallen kan trakasserierna övergå till sexuellt våld eller
brott.
Sexuella trakasserier kan vara till exempel
• antydande gester eller miner
• fräckt och snuskigt prat, öknamn, oanständiga vitsar
• kommentarer eller frågor om kroppen, kläder eller privatlivet
• synliggjort pornografiskt material, sexuellt färgade brev, telefonsamtal eller 		
e-postmeddelanden
• fysisk beröring, sexuellt färgade förslag eller krav
• kan även sammanhänga med sexuellt våld, till exempel våldtäkt eller försök till
det.
Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är enligt 7 § i jämställdhetslagen
förbjuden diskriminering på grund av kön. Förbudet mot diskriminering gäller även läroanstalter som tillhandahåller grundläggande undervisning.
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DEL 2: SÅ HÄR ANVÄNDER DU PREZI-PRESENTATIONEN PÅ LEKTIONEN
I Prezi-presentationen har vi färdigt samlat bilder och diskussionsfrågor om situationerna i filmen. Syftet med presentationen är att hjälpa att föra vidare diskussionen om
ämnet på lektionen.
I det här materialet hittar du även tips på hur du kan leda diskussionen samt fördjupande tilläggsfrågor som du kan utnyttja på dina lektioner, om det finns tid för det. Tilläggsfrågorna är markerade med kursiverad stil.

#1 Vad hände i filmen?
Inled diskussionen genom att ge ungdomarna tid att sätta ord på det de sett: vad såg
man i filmen, vilka tankar väckte det. Det är sannolikt att ungdomarna fäster uppmärksamhet vid olika saker i filmen. Det är meningen att man även ska diskutera situationen i
mer omfattande utsträckning, inte endast det som huvudpersonen Aino råkade ut för.
• Videon är ett exempel på sexuella trakasserier som sker i skolan.
• Det är bra om ungdomarna observerar att en person fotar en annan person i 		
hemlighet och utan tillstånd delar bilden samt förnedrande öknamn, tafsande 		
och osakliga kommentarer om kroppen. Även mobbning och uteslutande ur 		
gruppen kan vara en del av trakasserierna.
• Trakasserier är oönskat beteende genom vilket man kränker en annan persons
självbestämmanderätt.
• De skapar vanligtvis en förnedrande, otrevlig och fientlig atmosfär.

Tilläggsfråga: Vad har hänt innan den här situationen uppstod? Har kanske något liknande hänt redan tidigare?
• Det är typiskt att trakasserier återkommer, och en atmosfär av ofredande är 		
därmed ständigt närvarande i en vardag av trakasserier
• Trakasserierna består ofta av mindre enskilda handlingar och man ser hur all		
varliga de är först när de granskas som en serie av händelser som anknyter till 		
varandra.
• De sexuella trakasserierna kan inledas redan i lågstadiet.
• Till exempel tafsande och kränkande öknamn med anknytning till sexualitet/		
kön
• Trakasserier kan emellertid även vara endast en enskild handling. De behöver
inte upprepas och den som orsakar dem kan också vara någon man inte känner
eller som första gången gör sig skyldig till något liknande.

7

#2 ”Vad gjorde jag?”
		
”Vad tänkte jag?”
			
”Hur kändes det?”
I den här punkten går ni igenom det som skedde ur de olika personernas synvinkel: vad
gjorde och tänkte personen och hur kan det ha känts för honom eller henne.
• Sexuella trakasserier förknippas ofta med att en person skäms eller kränks.
• Trakasserier är ett medel för maktmissbruk:
• De skapar ojämställda hierarkier i skolan.
• Livsrummet minskar för den person som skäms eller kränks, han eller hon upp
lever skam.
• I offentliga utrymmen påverkar trakasserierna även andra personers ställning
och möjlighet att uppleva frihet att agera i utrymmet.
• Genom trakasserier kan en person även sträva efter att uppnå en allmän hierar
kisk ställning, till exempel i fråga om trakasserier riktade mot en lärare.
• Trakasserarens syfte är inte centralt vid definitionen av trakasserier. Man kan 		
göra sig skyldig till trakasserier även om man inte menar något illa.
• Att man är förtjust i någon berättigar till exempel inte till trakasserier. Det kan 		
vara fråga om en oönskad uppmärksamhet som inte respekterar den andras 		
gränser.
Det är viktigt att understryka att det alltid är den person som orsakar trakasserierna som
själv är skyldig till dem, felet ligger aldrig hos den person som blir trakasserad.
• Vid diskussion om trakasserier förflyttas ofta uppmärksamheten till den person
som utsatts för trakasserierna: denne anklagas för provocering, felaktig klädsel,
snällhet, bristande förmåga att försvara sig eller för att han eller hon hävdat sig.
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#3 Vad skulle jag ha kunnat göra annorlunda?
Det är viktigt att diskutera betydelsen av att omgivningen reagerar för att ingripa i trakasserierna.
Bristande ingripande är ett starkt ställningstagande som gör att trakasserierna kan fortsätta och bli vanligare.
I filmen är de som bevittnar trakasserierna passiva:
• Andra ungdomar ser vad som händer, men ingriper inte.
• En del går bort trots att de ogillar trakasserierna.
• Ainos vän är länge passiv, men hämtar slutligen en lärare
• Läraren ser Ainos förtvivlade försök att försvara sig och riktar till slut uppmärk
samheten mot henne. Pojken som gjort sig skyldig till trakasserierna smiter från
platsen. Läraren bagatelliserar pojkens agerande och ger aldrig Aino en ordentlig chans att berätta vad som hände.

Vanliga sätt att reagera utan att ingripa i trakasserierna:
• Kalla någon för någonting annat som inte är kränkande.
• ”Det var ju bara ett skämt, har du ingen humor...”
• Neutralisering: pojkar är pojkar, hormonerna flödar...
• Man tonar ner det faktum att trakasserierna är oönskade: personen
är förtjust, visar sitt intresse, jämställt gnabb.
• Man fäster uppmärksamhet vid den person som utsatts för trakas
serier: denne provocerar, klär sig fel, saknar humor, är lättstött eller
borde vara mogen och ansvarsfull även för antastarens del.
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Varför berättar inte den person som utsätts om saken?
Sexuella trakasserier är ofta en förvirrande upplevelse och den unga personen kan eller vågar inte nödvändigtvis berätta om sin upplevelser. Orsakerna
är många.
• Rädsla för att den egna situationen ska förvärras, hämnd.
• Man anklagar sig själv för det som skett.
• Rädsla för att stämplas som skvallerbytta, offer.
• Man tvivlar på sina upplevelser.
• Maktlöshet; en känsla av att det inte finns något man kan göra för
att få trakasserierna att upphöra.
• Man låter trakasserierna gå förbi och tror att de upphör om man inte
uppmärksammar dem.
• Man strävar efter att få trakasserierna att upphöra genom att ändra
sitt eget beteende eller sin klädsel.
• Den som trakasserar hotar eller gottgör.
• Man tror att det inte leder någonstans även om man berättar.
• Man tror att ett ingripande kräver att man ”kommer ut”, till exempel
avslöjar sin sexuella läggning.

Tilläggsfråga: Hur skulle berättelsen ha förändrats om någon hade agerat på ett annat
sätt?
• För att trakasserierna ska upphöra är det mycket viktigt att omgivningen reage
rar. Om ingen ingriper kan trakasserierna fortsätta.
• Om man ingriper i trakasserierna kan den person som utsatts få hjälp, den som
trakasserat får ta ansvar för sina handlingar och atmosfären blir tryggare i skolan.
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#4 Skulle samma sak ha kunnat
hända en pojke?
Även pojkar råkar ut för trakasserier.
• 61 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna i högstadiet har upplevt sexuella trakasserier ibland eller upprepade gånger (störande sexuella förslag eller ofredande, öknamn som kränker sexualiteten) (Institutet för hälsa och välfärd, enkäten Hälsa
i skolan 2013)
Könet har ofta en central betydelse för om objektet upplever uppmärksamheten/handlingen störande eller inte.
• Homosexuella, lesbiska, bisexuella och transsexuella ungdomar upplever ofta
re trakasserier och mobbning än andra (Alanko 2013).
• Skolan är den plats där HBT-ungdomar möter mest trakasserier på grund av 		
kön eller sexuell läggning.
• Man kan tro att pojkar gillar all sexuellt färgad uppmärksamhet de får [av flick or]. Då ger omgivningen inte pojkar en möjlighet att bli sårade av trakasserierna.
Man kan stereotypiskt tro att pojkar och män alltid förmår försvara sig själva mot
ofredande eller våld.
• Bara att stämplas som bög kan i hög grad begränsa en pojkes beteende. Att 		
två pojkar rör vid varandra kan till exempel kännas som en fullständig omöjlighet
eftersom det är ”så bögigt”.
Vem som helst kan utsättas för trakasserier och vem som helst kan utföra dem, men
fenomenet har blivit mer könsfördelat.
• Särskilt fysiska trakasserier riktas ofta till flickor och unga kvinnor (Aaltonen 		
2006).
• Flickor utsätts också till exempel för bedömningar av kroppsformerna, tafsande, ifrågasättande av den sexuella moralen.
• Vanligtvis är den som orsakar trakasserierna inte av samma kön som objektet
(Jämställdhetsbarometern 2008).
• Genom trakasserier stärks den smala uppfattningen om vilka uttryck som för		
knippas med kön eller sexualitet som är tillåtna.
• Till exempel att kalla pojkar för bögar, flickor för horor, stämpla könsminoriteter
och sexuella minoriteter som freaks.
• Då kan det till exempel vara svårt att välja lektioner som inte är könsstereo-		
typiska.
• Kommentarer som utgår från könsstereotyperna kan bidra till att upprätthål-		
la en atmosfär som främjar trakasserier. Till exempel Mikko, var nu inte som en
flicka! Noora klarade det som en man!
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#5 Varför delades bilden?
I filmen visar pojken som fotade i hemlighet bilden för andra och lägger sedan upp den
på nätet. Varför vill han att andra ska se trakasserierna?
• När det gäller trakasserier mellan ungdomar är handlingen ofta avsedd att ses
av andra: man visar andra sin egen ställning, att man är ”en riktig man”, erfaren		
het, söker godkännande och uppskattning av andra.
• Trakasserierna framförs ofta som ett skämt som inte ger utrymme för
kränkning.
• Genom att skapa en förnedrande, otrevlig och hotfull atmosfär skämmer man
ut den person som utsätts för trakasserierna, framställer personen som
en nolla och minskar hans eller hennes spelrum: Trakasserier är ett starkt medel
för maktmissbruk.
Många ungdomar upplever sexuella trakasserier på Facebook och andra platser på
nätet.
• Vid trakasserier på nätet är en annan ung person ofta den skyldiga.
• Den finns ett samband mellan trakasserier på nätet och i skolan.
• Trakasserierna kan vara elaka eller antastande kommentarer och bilder som 		
tagits i smyg.
• Bilder och kommentarer som lagts upp på nätet går aldrig mer att ta bort och
kommer därmed att följa den utsatta personen och upphovsmannen under
resten av deras liv.
		
• “Bevismaterial” som sprids på nätet kan göra trakasserierna till en ännu
		pinsammare upplevelse.
		
• Trakasserier på nätet lämnar alltid efter sig ett spår som kan leda till 		
		
upphovsmannen ännu flera år senare.
		
		
		

Mer information om nätpublicering på webbplatsen för medie			
kunskapsveckan: ”Jag tog en bild av min vän och vill lägga upp den på 		
nätet. Vad nu?” http://www.mediataitokoulu.fi/mediataitoviikko

#6 Vadå bög?
En av pojkarna i filmen vägrar titta på bilden, och som svar kallar pojken som tagit bilden
honom för bög (”stick till helvete bög”).
• Diskutera varför den andra kallas så, vad den som kallar honom så strävar efter
med det.
• Nedsättande öknamn, till exempel att kalla någon för bög eller hora, är också
trakasserier.
• Pojken i filmen vill inte vara med i mobbningen, så den som trakasserar försöker
skämma ut honom.
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#7 Varför gör du inget?
Sexuella trakasserier är ofta en förvirrande upplevelse även för dem som bevittnar trakasserierna. Genom att behandla fenomenet kan man bättre känna igen det och genom
att fundera på det på förhand kan man sänka tröskeln att ingripa i trakasserier i
framtiden.

Varför ingriper de andra inte i trakasserierna?
• Rädsla för att själv utsättas för trakasserier.
• De förstår inte allvaret i situationen.
• De vet inte vad de skulle kunna göra.

Tilläggsfråga: Hur mycket mod krävs för att ingripa i en sådan här situation?

#8 Utsätt inte någon för trakasserier!
Tänk innan du handlar!
		
Den som är skyldig till trakasseri-		
		
erna bär alltid ansvaret för dem!
Trakasserier i skolan är ofta ständigt närvarande i vardagen för den som trakasserar och
den som blir utsatt för trakasserier. Då är den person som utsätts för trakasserier tvungen att koncentrera sig på att skydda sig i stället för att lära sig.

Tilläggsfråga: Om man låter trakasserierna fortsätta i skolan, vad tror du att det kan leda
till?
• För Aino?
• För pojken som trakasserar henne? För pojken som kallades för öknamn?
• För Ainos vän?
• För skolan?
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Den som ger upphov till trakasserierna
• disciplinära åtgärder, kvarsittning, avstängning från skolan
• det kan vara fråga om ett brott
		
• polisen kan undersöka trakasserierna till exempel som 		
		
ärekränkning eller misshandel och trakasserier kan även ha
		
samband med sexuellt våld
• skam och skuld för att handlingen kommit fram
• isolering från vänner

Den som utsätts för trakasserier (Aino)
• rädsla, förödmjukelse, ångest, rådlöshet
• misstro mot andra
• förändrat beteende eller förändrad klädsel
• fysiska symptom (till exempel huvudvärk, magont)
• koncentrationssvårigheter
• svårigheter i skolan (frånvaron, undvikande, väljer kurser där trakas
seraren inte är med), avbryter studierna
• sociala problem, drar sig undan gruppen, nervositet
• hat, depression, sömnlöshet
• användning av alkohol/droger

Skolan
• en atmosfär av rädsla
• problem att skydda eleverna från trakasserier och handlingar för att
hämnas
• de övriga eleverna delar in sig i grupper som är för och mot
• frånvaron, studierna avbryts
• trakasserierna upphör inte av sig själva. Om man låter det störande
beteende fortsätta, kommer det att anses vara ”normalt” beteende.
• de övriga eleverna känner sig skyldiga och blir illa till mods över att
de inte har hjälpt eller ingripit (”varför gjorde ingen något?”)
• trakasserierna är ett ”varnande exempel” för andra: ”du kan vara
nästa på tur.”
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Om trakasserierna blir normalt beteende i vissa utrymmen:
• blir trakasserier vanligare
• ingriper ingen i trakasserierna
• kan man se att den som utsätts tillåter trakasserierna då han eller
hon går in i det utrymme där trakasserier är vanliga
• offret kan endast hålla sig borta från trakasseraren och ändra sitt
eget beteende

Tilläggsfråga: Finns det i er skola platser som har rykte om sig att vara farliga eller där
man vet att trakasserier förekommer?
• Det går ofta rykten om trakasserier och ofredande. I skolan kan uppstå platser
som förknippas med rädsla och som man börjar undvika eller blir rädd för.
• Sexuella trakasserier kan ske var som helst i skolan. Exempel på platser där tra
kasserier kan förekomma: på lektioner och i klassen, på raster, i trappan, vid för
flyttning från eller till en lektion, i matkön i skolan, i simhallen, på gymnastiklek		
tionerna, på klassutflykter, i skoltaxin.

#9 Sexuella trakasserier = oönskat beteende
+ man kränker någon annans gränser
Det är omöjligt att ge en uttömmande lista över trakasserier. Upplevelsen av trakasserier påverkas av den situation där trakasserierna sker, förhållandet och växelverkan
mellan den som trakasserar och den som utsätts, tidigare erfarenheter hos den som för
utsätts för trakasserier. Det är dock entydigt att det är fråga om trakasserier om handlingarna fortsätter trots att den som utsätts har bett den andra sluta.
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#10 Trakasserier är alla sådana handlingar
som fortsätter trots att den som är
utsatt ber den andra sluta

Var och en har rätt till sina egna fysiska och mentala gränser. Andra är skyldiga att respektera en annan persons gränser.
Om det är solklart att handlingarna är kränkande, måste antastaren förstå att uppmärksamheten är oönskad, även om offret inte själv säger någonting.

Vid den här punkten övergår ni till en annan typ av diskussionsfrågor som
inte är så tätt förknippade med handlingen i filmen, utan som öppnas utifrån
erfarenheter och känslor kring sexuella trakasserier som fenomen. När det är
15 minuter kvar av lektionen, gå vidare till punkterna 17–20.
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#11 Vilka gester kan vara kränkande?
Hurdana blickar kan vara
sexuella trakasserier?
Hur kan man försvara sina
gränser utan våld?
Trakasserier består ofta av små enskilda handlingar som det kan vara svårt att åka fast
för.
Hurdana blickar kan vara sexuella trakasserier?
• Till exempel att titta på någon från huvud till fötter, oupphörligt stirra på
brösten, ge ”menande blickar”.
Hurdant prat kan kränka någon?
• Till exempel skvaller, smutskastande, nedsättande öknamn, skymfning, be		
dömning av utseendet.
Hur kan man försvara sina gränser utan våld?
• Man kan försvara sina egna gränser på många olika sätt.
• Ofta är det säkraste sättet att gå bort från platsen.
• Fundera på hur man på ett övertygande sätt säger NEJ?
• Hurdant kroppsspråk är övertygande?
• Viktigt: En person är skyldig att respektera en annans NEJ oberoende av hur 		
övertygande personen är.

Tilläggsuppgift: Gör upp en lista över ord som kan räknas som sexuella trakasserier.
Tilläggsuppgift: Hurdan mansroll stärks när man kallar någon för bög? Och om man
kallar en flicka för hora? Vad betyder bög? Vad betyder hora?
Tilläggsuppgift: Vad vill man visa genom att kalla någon för mus, flata eller transu? Hur
kan det förknippas med kön eller sexualitet?
• De ord som används som öknamn är värdeladdade.
• Öknamnen anknyter vanligtvis direkt eller indirekt till kön eller sexualitet.
• Att kalla någon för öknamn på offentliga platser påverkar även andra än antas
taren och den som utsätts.
• Genom öknamn avgränsar man sätten att vara man och kvinna, och de som 		
avviker från dessa straffas genom trakasserier, ofredande och mobbning.
• Det faktum att ungdomar vårdslöst vänner emellan kan kalla varandra för bögar
och horor förändrar inte situationen.
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#12 Hur märker man att beteendet
kränker den andra?
Hur kan man märka att den andra
upplever situationen som obekväm?
Hur vet man om man får röra den andra?

#13 Hur känner man igen otrevlig beröring?
Och trevlig beröring?
Hur känns otrevlig beröring för
den som råkar ut för den?
Exempel på otrevlig beröring
•
gör någon förvirrad, rädd, arg
•
tvingande, hotfull, tryckande, övertalande
•
respekterar inte den andras vilja, slutar inte fast man ber om det
•
gör ont fysiskt eller psykiskt
•
gör att man har lust att gå bort
Exempel på trevlig beröring
•
trygg, angenäm
•
slutar när man vill
•
respekterar den andras gränser, man kan neka till den
•
ömsesidighet
Tilläggsuppgift: Hitta på tre exempel på trevlig beröring och tre exempel på otrevlig
beröring.
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#14 Hur känns det att bli offer för
en hotfull, förnedrande eller
otrevlig atmosfär?

#15 Spelar det någon roll
- var trakasserierna sker?
- när de sker?
- vem som orsakar dem?
Hur påverkas upplevelsen av trakasserierna av vem som orsakar dem?
• Var och ens personliga gränser beror på situationen och personen: hur nära får
den andra komma utan att det känns otrevligt.
• Å andra sidan kan det vara svårare att identifiera trakasserier orsakade av en 		
bekant person än av en vilt främmande person. Det kan också vara svårare att 		
berätta om dem.
Kan pojk- eller flickvännen anklagas för trakasserier?
• Ja, det är möjligt, sällskapande eller förtjusning utesluter inte möjligheten till 		
trakasserier.
• All slags uppmärksamhet från partnern är inte alltid önskad.
• Partnern slutar inte trots att han eller hon märker att den andra inte gillar det.
• Platsen och tiden kan vara fel, handlingen kan kännas pinsam, ge ångest eller
vara hotfull
Kan en lärare göra sig skyldig till trakasserier?
• Ja. Typiskt för trakasserier från lärares håll verkar vara att det inte finns någon
annan vuxen med då det sker, till exempel osakligt beteende under en lektion.
• En lärare kan också själv utsättas för trakasserier.
Vems upplevelser av det som skett är centrala när man funderar på om trakasserier
förekommit?
Trakasserarens/offrets/vännernas/lärarens?
• Offrets upplevelser är centrala
• För att det ska räknas som trakasserier förutsätts inte att antastaren är elak eller
gör det med avsikt. Det kan vara fråga om trakasserier även om personen inte 		
hade för avsikt att kränka någon.
• Därför är det viktigt att var och en lär sig att respektera andras gränser.
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#16 Flirt eller trakasserier?
• Uppmärksamheten är önskad
• Den som uppmärksamheten riktas till kan inte dra sig ur situationen
• Uppmärksamheten eller den fysiska kontakten tilltalar båda
• Uppmärksamheten är oönskad
• Uppmärksamheten är ensidig
• Den som uppmärksamheten riktas till kan inte neka eller få ett slut på
situationen
• Uppmärksamheten är ömsesidig
• Den som uppmärksamheten riktas till kan dra sig ur situationen
• Uppmärksamheten eller den fysiska kontakten kränker, hotar eller förvirrar
Flirt eller trakasserier-testet hjälper eleverna att uppfatta när det skulle kunna vara fråga
om trakasserier. I den förenklade modellen svarar man på om påståendet kan definieras
som flirt eller trakasserier.
• Uppmärksamheten är önskad: Flirt
• Den som uppmärksamheten riktas till kan inte dra sig ur situationen:
Trakasserier
• Uppmärksamheten eller den fysiska kontakten tilltalar båda? Flirt
• Uppmärksamheten är oönskad: Trakasserier
• Uppmärksamheten är ensidig: Trakasserier
• Den som uppmärksamheten riktas till kan inte neka eller få ett slut på
situationen? Trakasserier
• Uppmärksamheten är ömsesidig? Flirt
• Den som uppmärksamheten riktas till kan dra sig ur situationen? Flirt
• Uppmärksamheten eller den fysiska kontakten kränker, hotar eller förvirrar: 		
Trakasserier

Kun tuntia on jäljellä 15 minuuttia, siirtykää kohtiin 17–20.
Käykää keskustelua ohjeista eri toimijoille ja miettikää voisiko ohjeita
täydentää.
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#17 Om du ser trakasserier eller
ofredande i skolan
Säg till den som trakasserar att hans eller hennes beteende är kränkande och att han
eller hon måste sluta.
Var på den trakasserade personens sida!
• Stöd och tro på kompisen som upplevt trakasserier.
• Förminska inte det som hänt och anklaga inte den utsatta kompisen för
trakasserierna.
Var redo att berätta för en vuxen så att trakasserierna kan upphöra.

#18 Om du upplever trakasserier
eller ofredande
Du har alltid rätt att dra dig ur situationen. Du behöver inte någons tillåtelse för att dra
dig ur och du behöver inte säga någonting.
Om möjligt, be den trakasserande personen att sluta.
Berätta om trakasserierna för en pålitlig vuxen och kräv att man gör något åt saken.
Kom ihåg att den som råkar ut för trakasserier aldrig är skyldig till dem!

#19 Utsätt inte någon för trakasserier!
Tänk innan du handlar!
		
Den som är skyldig till trakasserierna
			
bär alltid ansvaret för dem!
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#20 Inte i vår skola. På riktigt.
Skolan är skyldig att skapa en
sådan atmosfär där trakasserier
och ofredande inte godkänns.
Skolans personal är skyldig
att ingripa i trakasserier.

Den person som utsätts för sexuella trakasserier är aldrig skyldig till dem.
Ofta anklagas offret för att ha provocerat, men kom ihåg att du aldrig någonsin ska anklaga dig själv, fastän du inte kan försvara dig.
Sexuella trakasserier är ofta en förvirrande upplevelse och man kan inte kräva att den
unga personen ska kunna eller våga berätta om sin upplevelser.
Enkät om erfarenheter av trakasserier
Fyll i slutet av lektionen i en enkät där ungdomarna svarar på frågor om eventuella upplevelser av trakasserier i er skola. Eleverna svarar anonymt på enkäten och svaren ges
till läraren. Enkäten tar fram viktig information om hur vanliga olika former av trakasserier
är i er skola. Läraren sammanfattar resultaten av enkäten och behandlar dem senare
tillsammans med eleverna. OBS! Det är bra om flera klasser svarar på enkäten innan
sammandraget görs. På så sätt kan man inte förknippa upplevelserna av trakasserier
med en viss elev.
För att ni ska kunna fundera på hur en atmosfär som motverkar trakasserier ska kunna
stärkas i just er skola kan det vara bra att ni visar resultaten från enkäten åt skolans ledning. Enkäten om trakasserier kan även utnyttjas som en del i utarbetandet av skolans
operativa jämställdhetsplan.
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