Är ni intresserade av att arbeta
aktivt våldsförebyggande på er skola?

Kärlek börjar   
Ett metodmaterial om makt, kön, sex och hur vi kan förebygga våld
För att vi ska komma åt och på riktigt förebygga våld så måste vi börja redan med barn
och unga och aktivt arbeta för att utmana de
normer som leder till våld, ohälsa och orättvisa maktstrukturer. Vill vi komma åt våld och
utsatthet i ungas miljö måste vi börja tidigt
och med oss själva genom att synliggöra de
attityder och beteenden som vi kanske aldrig
skulle relatera till som en våldshandling eller
kunna se den kedjereaktion som det bidrar till
och som banar väg till fler, ofta grövre handlingar.
Språket är grundläggande för kommunikation och interaktion. Språk är också en maktfaktor. Ofredanden får aldrig bortförklaras
som komplimanger. Ingen kränkning eller
våldshandling får någonsin bortförklaras!

Med kunskap och konkreta metoder kan vi
få våld att upphöra! Skolan är en del av samhället och återspeglar samhällets värderingar.
Utöver kunskapsuppdrag har skolan även ett
värdegrundsuppdrag som ska genomsyra hela
skolans verksamhet i vilket jämställdhet ingår
som en självklar del av skolans demokratiarbete. Jämställdhetsarbete handlar om att
främja demokrati och om att bryta de strukturer som begränsar våra liv och ger människor
olika handlingsutrymme beroende på könstillhörighet.
Genom kunskap och forskning vet vi idag vilka sociala processer som leder fram till våld
och vi har därmed goda förutsättningar att
bryta dessa våldsuppmanande mönster. Genom att undersöka och bli medvetna om de
genusnormer och maktordningar som finns,
ökas också möjligheten att åtgärda de kränkningar som förekommer, men framförallt att
förebygga och förhindra. När vi i Juventas
ungdomsjour arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld så är det vår övertygelse att
alla människor har att tjäna på det.
I metodmaterialet Kärlek börjar aldrig med
bråk ges deltagarna utrymme att reflektera,
analysera, diskutera och argumentera för
sina ställningstaganden till de frågor som behandlas under Kärlek börjar aldrig med bråk.
Genom att deltagarna får vara aktiva genom
metodmaterialet är syftet att de ska påverkas
till att ta ett större ansvar för sig själva, sina
kompisar och sina medmänniskor.

   aldrig med bråk
Metodboxen innehåller:
• USB minne med sex tillfällen med olika teman
• Förberedande enkät, närvarolista, utvärdering
• Nyckelband till eleverna
Metodbok:
– Handledning till materialet och dess olika tillfällen
– Kärlek börjar aldrig med bråk och vikten av att
arbeta aktivt våldsförebyggande
– Det obligatoriska uppdraget - koppling till
rådande styrdokument
– Normkritiskt förhållningssätt – det börjar med dig
– Frågor och svar
– Stöd och råd
Juventas ungdomsjour bidrar med:
– 3h introduktionsföreläsning
– Handledning
– Informationsbord
– Tillgängligt stöd
– Uppföljning

Metodmaterialet Kärlek börjar aldrig med bråk
är förlagt under sex tillfällen om en timma
vardera med kompletta lektioner där varje pass
berör olika ämnen såsom:
1. Vad är våld och hur kan vi förebygga det?
2. M
 askulinitet och kopplingen till våld
3. Sexuellt våld och samtycke – allt annat än ett
ja är ett nej
4. N
 ät och etikett – våld på nätet
5. P
 orr – skillnaden mellan porr och sex och porrens
koppling till våld
6. R
 eagera och agera – ett sammandrag av tidigare
pass samt utvärdering

Södertäljejourerna är en unik förening som tillsammans kämpar för ett jämlikt och
jämställt samhälle fritt från våld. Vi erbjuder allt från värdegrundsutveckling på arbetsplatser till föreläsningar för yrkesverksamma utifrån verksamhetens behov. Våra konceptföreläsningar grundar sig i ämnen som maskulinitet och normer, genus, hbtq+,
våld, heder, sexuellt våld och kopplingen däremellan.

Ungdomsjouren Juventas
Vi jobbar för att ungdomar ska känna att de har en plats i samhället och att de är
viktiga. Vi finns för att stötta, peppa och lyssna på unga. Genom vårt arbete hoppas vi
på att minska våld och psykisk ohälsa.

Kvinnojouren Annfrid
Vi hjälper kvinnor som är, har eller riskerar att bli utsatta för våld eller hedersrelaterat
våld och förtryck samt deras barn.

Brottsofferjouren
Vi erbjuder kostnadsfritt stöd, vägledning och information till brottsutsatta, vittnen och
anhöriga boende i Södertälje och Salem i Stockholms län.

Intresserad av materialet, kontakta oss!

Följ oss på facebook och instagram:
@juventasungdomsjour
073–860 06 12
Köpmangatan 3 (8tr), 151 71 Södertälje | 08–550 680 60
juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se | www.juventasungdomsjour.se | www.sodertaljejourerna.se

