
1.   Sätt ord på det som händer.

2.   Sätt ord på känSlan. 

3.   tala om hur du vill att  
      det ska vara! 

3-stegsmetod

StopP! Sluta!

1. Du säger idiot till XX     

   

1. Du tafsar      

    

1. Du säger att det är skojbråk   

Vad kan den aktiva ÅskÅdareN säga? 
2. Jag blir arg

2. Det är inte okej 

2. Jag blir osäker/ 
    känner mig otrygg

3. Sluta säga taskiga saker till XX

3. Sluta, ta bort din hand! 

3. Sluta, det är inte roligt!

För att förebygga våld är tillsammansperspektiv avgörande för att lyckas. Det innebär  

att alla vi som står bredvid ska agera och säga ifrån – bli aktiva åskådare – då kan vi  

tillsammans förändra. Vi kan inte lösa detta problem en och en, på individnivå. 

Vi behöver förändra kulturen och normerna i skolan!

tIllSammanSperSpektIVet

olika.nu/skola



År 2018 fick Sverige samtyckeslagen, en ny sexualbrottslagstiftning som bygger 
på frivillighet. Det innebär att vi har en ny positiv norm: samtyckesnormen!  
Varje människa har rätt att själv bestämma över sin kropp. Alla situationer 
och relationer ska bygga på samtycke. 

olika.nu/skola

HUR VET VI OM NÅGON VILL? 

KAN VI SE DET PÅ PERSONEN? 

VAD SKA VI GÖRA OM VI ÄR  
OSÄKRA? 

FRÅGA! Det är bättre att fråga  
en gång för mycket än att gå över 
andras gränser.

Skapa
SamtYCkeSnorm!



Vad gÖr dU NÄr  
en elev SÄger Hora?

gÖr alla rÄtt
Säg “Stopp, det är inte okej att 

kalla någon hora. Sluta!”

Se till att den elev som blev kallad 

hora får en skriftlig ursäkt.

Kontakta vårdnadshavare till den 

elev som använder verbalt våld.

gÖr inte
“Alla unga säger så. Många 
sångtexter innehåller ju ordet 
hora eller bitch.”

”Du får tänka på vad du har 
på dig. Det är inte konstigt att 
du får sådana kommentarer.”

”Du vet ju hur killar är, han är 
nog bara intresserad av dig.”

StopP!


