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Pass nr 3 

Tema: Personliga gränser 
Antal deltagare: 5–6  
Tid: ca 45 min–en timme. 

Introduktion  
5 minuter 

Detta är det tredje av fem tillfällen som vi träffas för att prata om kärlek, relationer och respekt. Förra 
gången pratade vi om att vara säker på nätet.  Idag handlar det om personliga gränser. Vi kommer att 
prata och titta på film tillsammans. Vi kommer också att göra en övning. 

Påminn om reglerna: 

● Alla är med frivilligt. 

● Vi lyssnar på varandra. 

● Det som sägs i rummet stannar i rummet. 

Samtal om temat 
15 minuter  

Vi har olika gränser för hur nära vi vill ha andra människor. 

Om du inte vill ha någon nära kan du visa eller säga det. 

Då visar du var din gräns går. 

Skriv upp PERSONLIGA GRÄNSER  så att alla kan se.  
Låt deltagarna tänka fritt och säga högt. Skriv upp allas förslag.  

● Vad kan en personlig gräns vara? 

● Hur kan du visa var din personliga gräns går? 

● Har du behövt visa det någon gång? 

Om det kommer för få förslag eller om det är svårt att förstå ämnet så kan du guida eller komma med egna 
förslag, Tex: Vem jag vill krama. Säga nej.  
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Se avsnitt nr 3 i webbserien Något har hänt  
ca 11 minuter 

Idag ska vi se avsnitt 3. 
Fanny undviker Mattias, men han fortsätter att söka upp henne och gå över hennes gränser.  

Diskutera avsnittet  

15 minuter 

Prata om vad som hände i avsnittet. 
Vad tror ni Fanny känner när Mattias ringer till henne? 

● Hon tycker det är svårt att säga nej till honom, men vilka strategier/sätt använder hon för att 
undvika honom? 

● Hur kan Mattias förstå att hon inte vill träffa honom? 

Vi får också se när Tina kramar om Fanny och Elliot fast de inte vill ha en kram. 

● Vad gör Fanny då?  

● Vad gör Elliot?  

● Hur kan det kännas om ngn kramar en mot sin vilja? 

● Vad tror ni att Fanny känner och tänker när Susanne pratar om samtycke? 

● Hur kan du visa eller säga ifrån om du inte vill ha en kram? 

När Fanny och Elliot är och bowlar kommer Mattias dit, fast Fanny sagt att hon inte kan ses.  

● På vilka sätt går Mattias över Fannys gränser i bowlinghallen?  

● Hur hade du kunnat hjälpa Fanny? 

● Har du gjort något du inte ville? Hur kändes det? 

Övning  

10-20 minuter 

Nu ska vi testa övningen som Susanne visar gruppen i avsnittet. 

“STOPP! -  där går min gräns”. Den här övningen kan göras på en massa olika sätt. 

Dela in deltagarna i 2 å 2. 

Steg 1: 

De två står mittemot varandra. 
A ena står still. 
B går långsamt mot A. 
A säger stopp när B är lagom nära. 
Byt sedan. 
Be dem prata i paren. Säg: försök beskriva vad som händer i din kropp, vad du känner. Det är signaler i 
vår kropp som visar vad vi vill. 

 
Steg 2: 

Ställ upp igen. 
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Den här gången ska B stanna när A säger stopp, sedan fortsätter B att gå tills A säger stopp igen. 
Byt sedan. 
Prata om hur det kändes;  

● att någon går över ens gräns 

● att gå över någons gräns 

Avslutning 
Avsluta passet med att summera vad ni har gjort. 
Ta en runda där alla får säga en sak var. 
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