
 

 

Något har hänt – om sexuellt våld och dina rättigheter 
Ett projekt av Forum Skill med stöd av Arvsfonden 
någotharhänt.se 

 

 

Pass nr 4 

Tema: Bra relationer 
Antal deltagare: 5–6  
Tid: ca 45 min–en timme. 

Introduktion  
5 minuter 

Detta är det tredje av fem tillfällen som vi ska träffas för att prata om kärlek, relationer och respekt.  
Förra gången pratade vi om personliga gränser. Idag ska vi prata om bra relationer. 
Vi kommer att prata och titta på film tillsammans.  

Påminn om reglerna: 

● Alla är med frivilligt. 

● Vi lyssnar på varandra. 

● Det som sägs i rummet stannar i rummet. 

Samtal om temat 
15 minuter  

Dagens tema är bra relationer. 
Skriv ordet stort  på tex en whiteboard så att alla ser. 
Låt deltagarna tänka fritt och säga högt. Skriv upp allas förslag.  

● Vad tänker ni på när jag säger relation eller förhållande? 

● Vad finns det för olika slags relationer? 

● Hur är en bra relation? 

Om det kommer för få förslag eller om det är svårt att förstå ämnet så kan du guida eller komma med egna 
förslag. Tex: inte lägga ut information om sig själv: kärlek, sex, vara ihop, kompisar, vänskapsrelationer, 
kollegor, trygg, snäll, respektfull etc 
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Se avsnitt nr 4 i webbserien Något har hänt  
ca 11 minuter 

Idag ska vi se avsnitt 4. Amber säger att hon har svårt att se när folk flörtar, men att det blir tydligare när 
hon skriver. Därför gillar hon att chatta med folk. 

Diskutera avsnittet  

15 minuter 

Prata om vad som hände i avsnittet. 
Amber börjar chatta med en som heter Henrik. Han ber henne skicka nakenbilder. Amber tvekar, men går 
med på det. Det utnyttjar Henrik. 

Diskussionsfrågor:  

● Amber gillar att chatta på nätet, vad tänker ni om det? 

● Vad händer när Amber chattar? 

● Hur kan man göra om man blir hotad på det här sättet?  

● Var kan man hitta någon att bli tillsammans med?  

● Vad tror ni att Amber känner när hon visar bilden för Pablo o Ali?  

● Varför säger Pablo att hon ska vara försiktig?  

● Vem kan du prata med? 

 

Text från boken Något har hänt efter Ambers berättelse (sid. 30-31) 

1. 

Du har rätt att bestämma 
vem som ska få se bilder på dig! 

Men det är svårt att vara säker på 
vem som kommer att kunna se bilderna 
som du skickar till någon.  
Därför är det bra att vara försiktig.  
 
2.  

Det är olagligt  
att sprida bilder på en person  
mot den personens vilja. 

 
Om någon har spridit bilder på dig 
eller hotat att göra det 
kan du anmäla det till polisen. 
Då är det bra om du har sparat bilder 
eller meddelanden 
så att polisen kan se vad som har hänt. 
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3.  

Om du vill skicka bilder på dig själv, 
gör det till personer 
som du känner och litar på. 

Om du är rädd eller osäker 
kan du vänta med att skicka bilden. 

Prata med någon du litar på 
och fråga hur den skulle göra. 

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