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Pass nr 5 

Tema: Göra motstånd 
Antal deltagare: 5–6  
Tid: ca 45 min–en timme. 

Introduktion  
5 minuter  

Detta är det sista 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 att göra motstånd. 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  

Idag ska vi prata om att göra motstånd och att försvara sig mot våld. 

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

● Vad tänker ni på när jag säger motstånd? 

● Vad tänker ni på när jag säger försvar? 

● Vad finns det för olika slags motstånd? 

● Hur kan du försvara dig? 

Låt deltagarna tänka fritt och säga högt. Skriv upp allas förslag. 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 5 i webbserien Något har hänt  
ca 12 minuter 

Idag ska vi se avsnitt 5, det är det sista avsnittet i serien. 
Fanny har verkligen fått nog av Mattias. Tack vare stöd från sina vänner orkar hon säga ifrån och göra 
motstånd mot honom. 

Diskutera avsnittet  

15 minuter 

Prata om vad som hände i avsnittet. 
Fanny är hemma hos sig när det plötsligt ringer på dörren. Det är Mattias. Han bankar och skriker åt Fanny 
att öppna, men hon öppnar inte. 

● Hur tror du att Fanny känner sig?  

● Vad tänker hon? 

● Varför tror du att Fanny inte berättar något för Amber? 

Mattias kommer till Fannys arbete. 

● Vad tror du att Fanny känner när Mattias dyker upp vid hennes jobb? 

● Hur gör hon motstånd mot Mattias? 

Amber och Elliot stöttar Fanny på flera olika sätt.  

● Vilka sätt såg du? 

● Hur gör Fanny för att börja våga berätta om vad hon varit med om?  

● Kan du komma på fler sätt att börja prata om det känns läskigt? 

● Vad tror du händer med Fanny, Amber och Elliot nu? 

Arbeta vidare 
10 min  

Nu har ni sett alla avsnitten i webserien och diskuterat olika ämnen.  
Kanske var det precis de ämnen som ni ville fokusera på, kanske inte. Kanske har berättelserna väckt 
tankar och funderingar. Kanske finns det behov av att arbeta vidare.  

Det finns många olika sätt att fortsätta arbetet: 

Tips 1: Det finns mycket information på websidan, tex informationsfilmer, faktatexter och spelet. 

Tips 2: Spela Adam åker buss, för att få fler ideer på motstånd och försvarsstrategier. 

Tips 3: Gör ett rollspel av en berättelse. Hitta på nya sätt att säga ifrån. Förändra förövarens beteende så 
att den blir mildare eller grövre i sitt närmande. 

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