
 
Fair Sex 2012 

Slutseminarium 
 

 



FAIR SEX 2012 
 Fair Sex är ett projekt som drivs av Ålands fredsinstitut 

med finansiering från Ålands landskapsregering (49 722 

euro). 

 Projektet 2012: workshops med elever i årkurs två på 

gymnasiet samt fortbildning för lärare, rektorer och 

skolhälsovårdare på högstadie- och gymnasieskolor. 

 Projektgrupp bestående av Ulrika Navier (projektledare), 

Jenny Jonstoij (metodutvecklare) samt Liselott Lindén 

(högskolepraktikant). 

 Referensgrupp bestående av Ulla Rindler Wrede 

(BO/socialinspektör), Bo Nygård och Bodil Regårdh 

(utbildningsbyrån) samt Vivan Nikula (chef för 

jämställdhetsfrågor).    



BAKGRUND 

 Fair Sex 2011 – från informationskampanj till 

elevworkshops. 

 Enkäten Hälsa i skolan 2011 (Institutet för hälsa 

och välfärd) – visade att en stor andel av de 

åländska eleverna har utsatts för sexuellt våld 

och sexuella trakasserier. Rapporten visade 

högre siffror på Åland än i resterande Finland. 

 

 

 

 

 



PROJEKTETS SYFTE 

 Elevworkshopsen syftar till att genom samtal om 

sex och relationer, ömsesidighet och jämställdhet 

förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella 

upplevelser bland unga på Åland 

 

 Fortbildningen för skolpersonal och ledning 

syftar till att ge en långsiktighet i det 

våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande 

arbetet, kunskap i hur  kränkningar och 

diskriminerande normer ser ut samt hur man inom 

skolan kan hantera och motverka sexuella 

trakasserier och sexuellt våld. 

 



FAIR SEX 2012 – AKTIVITETER I URVAL 

 Förberedande möten med centrala aktörer på Åland, i Sverige och 

Finland under våren 2012 (t.ex skolverket i Sverige, Poiken Talo 

Helsingfors, Tjejjouren Sthlm,  Preventivmedelsmottagningen 

Åland).  

 Informationsmöte med rektorerna den 18 april. 

 Informationsmöte  med skolhälsovårdarna 28 maj. 

 Möte med justitieminister Anna-Maja Henriksson 17 augusti. 

 Presenterat Fair Sex projektet externt för finlandsvenska 

skolkuratorer under kuratordagarna 2012 på Åland samt 

presenterat projektet på den åländska konferensen 

”Människohandel för sexuella ändamål” 6 september.  

 Utbildning av workshopsledare 12 september. 

 Utformat en informationsfolder om Fair Sex. 

 Utformat ett elektroniskt paket till skolpersonal med tips på 

metodmaterial, rapporter, övningar, filmer, hemsidor etc. 

 

 

 



Lärarfortbildning:  

 Högstadiet:  

  Dag 1: heldag i augusti-september 

  Dag 2: föreläsning 25 september 

  Dag 3: halvdag oktober 

  Sammanlagt 12 tillfällen (med totalt 9 skolor)   

 

 Gymnasiet och Folkhögskolan: 

  Dag 1: halvdag i augusti 

  Dag 2: föreläsning 25 september 

  Dag 3: halvdag i oktober  

  Sammanlagt 11 tillfällen (med totalt 2 skolor) 

Elevworkshops: 

 2 workshops x 75 min med årskurs två i gymnasiet  

  Sammanlagt 36 tillfällen (inklusive  

  folkhögskolan och yrkesträningen)  

 

 

 



Elevworkshopar 2012 



INNEHÅLL 

Öppna upp diskussioner framför fakta 

Problematisera normer, förväntningar, fördomar 

Teman: 

- Sex är många olika saker 

- Fundera över vad du vill, ta reda på vad din partner 

vill 

- Om och hur 

- Ord och kroppsspråk 

- Normer 

- Övergrepp, våldtäkt, gråzoner 



GENERELLT 

 Bra och roliga lektioner 

 Diskussioner uppskattade 

 Väldigt olika i olika klasser – vilka ämnen som 

engagerat, hur trygga de varit i klassen etc 

 Attityder kring våldtäkt 



ELEVUTVÄRDERINGAR 

 257 utvärderingar 

 121 killar 

 117 tjejer 

 19 ej definierat 

 

 20 Folkhögskolan 

 124 Ålands Lyceum 

 113 Yrkesgymnasiet 



VAD VAR ROLIGAST/VIKTIGAST? 

Antal Exempel 

Diskutera 94 ”Diskutera och göra heta 
stolen!” 

Våldtäkt 32 ”Våldtäkt är en viktig sak 
att prata om!” 

Inget 29 ”Ingenting 
överhuvudtaget var 
viktigt. Alla sarkastiska 
kommentarer var roliga.” 

Allt 25 ”Allt är lika bra/roligt” 

Vet ej 18 ”Inga kommer jag ihåg” 

Bortfall 29 



 

”Påståendena, prata ut” 

 

”Bara prata om allt, lätta upp stämningen runt sex.” 

 

”Inget var roligt men intressant” 

 

”Hört allt förr lika stelt som alltid” 

 

”Lektion ett var bäst. Vet inte varför. Jättebra att diskutera 

vad är våldtäkt. Inte så pinsam stämning.”  

 

”Om att det är okej att säga nej oavsett när, men att det kan 

vara svårt att säga nej” 

 

”Om hur man mår själv under tiden man har sex.” 
 

”Det var bra eftersom det var annorlunda än biologitimmarna i 

skolan med s.k.'sexualkunskap'. Nu togs det upp bra saker som 

man faktiskt stöter på i verkliga livet.” 
 

 



VEM SKULLE DU PRATA MED? 
Alla skolor Killar  Tjejer Ej definierat Alla 

Studerande-
hälsan 

30 50 1 81 

Familjen 24 46 4 74 

Kompisar 22 19 1 42 

Annan 
sjukvård 

10 21 1 32 

Polisen 17 3 4 24 

Vet ej 15 5 1 21 

Den 
drabbade 

7 8 0 15 

Ingen 3 3 3 9 

Ej specficerat 0 9 0 9 



VEM SKULLE DU PRATA MED? 

Alla Ålands lyceum Yrkes Folkhögskolan 

Skolhälsovården Skolhälsovården Skolhälsovården Familjen 

Familjen Familjen Familjen Vet ej 

Kompisar Kompisar Kompisar Annan sjukvård 

Annan sjukvård Annan sjukvård Polisen Kompisar 

Polisen Polisen Annan sjukvård/ 
Den drabbade 

Den drabbade 



FINNS DET NÅGON I SKOLAN  

ATT PRATA MED? 

Ålands lyceum Yrkes  Folkis Alla 

Studerande- 
hälsan 

75 41 3 122 

Nej 17 25 4 46 

Kompisar 20 4 3 27 

Ja, ej spec. 6 13 1 20 

Tveksam 7 7 3 17 

Lärare 2 8 3 13 

De flesta 1 5 0 6 

Bortfall 10 19 5 34 



HAR DU VARIT MED OM NÅGOT DU MÅTT 

DÅLIGT AV GÄLLANDE SEX? 

”Ja, haft sex fast jag inte ville”  

”Ja, det kändes inte så bra men jag sa: ja”  

”Ja, många gånger när jag var yngre – ta upp detta tidigare” 

”Att hångla men sen att det alltid måste leda till någe mera” 

”Ja. Får en känsla av att den andra tror att den gjort något fel eller inte 
gillar den om man säger nej.” 

”Ja, jag har inte vågat sagt nej. Men nu känner jag mig mognare och 
vågar säga nej.” 

”Ja, när jag var ung och dum” 

”En gång, somnat och vaknade med honom i mig” 

”Nej halvt blev halvt tvingad till sex” 

 

 



 

 

 

  Fortbildning för lärare, ledning och 

  skolhälsopersonal  2012 



 Tillfälle 1:  

öka kunskapen om vad sexuella trakasserier och 

kränkningar är, hur vi kan förebygga kränkningar samt 

visa på hur kränkningar är kopplade till normer och 

diskrimineringsgrunderna med fokus på kön   

  

 Tillfälle 2 (föreläsningen med Sandra Dahlén):  

 sexuellt våld och normer kopplade till sex och sexualitet  

 

 Tillfälle 3:  

främjande, förebyggande och åtgärdande arbete samt hur 

man går tillväga för att ta fram en jämställdhetsplan  



UTBILDNINGEN GENERELLT  

 Hög närvaro på tillfälle 1 och 2  

 Bortfall på tredje tillfället 

 Låg närvaro från ledningen (undantag 

skärgårdsskolorna) 

 Bra diskussioner under utbildningen och 

mestadels positiv respons    

 



UTVÄRDERINGEN 

 Visst bortfall (skolhälsovårdare, ledning) 

 Stor variation mellan skolorna. Det vissa lyft 

fram som positivt har andra lyft fram som 

negativt   

 Övervägande positiva utvärderingar i samtliga 

skolor  (undantag Ålands Lyceum) 

 

 



VAD SKOLPERSONALEN SÄGER ATT DOM HAR FÅTT UT 

AV FORTBILDNINGEN:  

 Viktigt att få diskutera dessa frågor med kollegiet    
(”Givande att diskutera med hela kollegiet och få en 
gemensam grund”, ”Mycket viktiga diskussioner, viktigt att 
alla får höra samma sak i kollegiet”, ”alla behöver vara 
delaktiga och ha samsyn vad gäller trakasserier”)  

 

 Utbildningen har varit en ”ögonöppnare” och givit 
förståelse för hur man ska hantera kränkningar och 
trakasserier i skolan  
(”fått nya infallsvinklar”, ”öpnnat ögon/öron”, ”har haft 
svårt att säga till just pga av ’på skoj’ faktorn, men nu 
känner jag mig säkrare på att säga ifrån”, ”gett aha-
upplevelse”, ”gemensam syn på att alla bär ett gemensamt 
ansvar”, ”viktigt att man säger till, tar itu med 
kränkningen och ej blundar”) 

 
 

 



 Utbildningen har gett ny kunskap på olika 

områden 

(”detta har varit mycket lärorikt och bra på alla 

sätt!”, ”har lärt mig mer om sexuella trakasserier och 

kränkningar”, ”har fått konkreta verktyg”, ”att 

konkret jobba utifrån mobbningsplan och 

jämställdhetsplan”, ”diskussionen om killars våld mot 

varandra”, ”har fått mer koll på vad lagen säger”) 

 

 Viktigt ämne som skolan bör arbeta mer med  

(”ämnet är ytterst aktuellt och det finns stora brister i 

skolan”, ”bra att få göra övningar tillsammans, men i 

övningarna märks att vi ser väldigt olika på saker och 

ting, generellt behövs mer genuskunskap”)  



KRITIK  
• Fortbildningen onödig   

(”det mesta var tidigare kunskap”, ”vi jobbar redan med detta”, 
”de flesta lärare är läsande människor och håller sig ajour med 
debatten kring sexuella trakasserier och könsstereotyper”, ”att 
LR tvingar oss till denna långa fortbildning tyder på 
underskattning av lärarkåren”) 

• Frånvarande ledning och i vissa fall kollegor  
(”var är ledningen?”, ”det verkar inte som om ledningen tar detta 
på allvar”, ”om hela personalen skall dra åt samma håll bör hela 
personalen vara med från början och i hela processen.Nu 
saknades viss personal och ledningen”, ”detta är på betald 
arbetstid- ändå har kollegor varit frånvarande”) 

• För lång utbildning  
(”lite tjatigt och långt eftersom allt inte är nytt sedan innan”, 
”onödiga upprepningar”, ”kunde kortats ned till max två timmar”) 

• All skolpersonal borde utbildas i dessa frågor 

 



FÖR ATT FORTSÄTTA ARBETET BEHÖVER 

SKOLPERSONALEN 
  Riktlinjer, styrning och uppmuntran från ledningen  

(”för att kunna fortsätta arbetet mot sexuella trakasserier känns 
det som att alla, lärarkår och övrig personal, bör hitta en 
gemensam policy”, ”stöd från ledningen och att vi lärare ska 
diskutera dessa frågor oftare”) 

 Jämställdhetsplaner /handlingsplaner 
(”det kommer att behövas en plan för att detta inte ska rinna ut i 
sanden”, ”viktigt att skapa en tydlig policy för skolan kring dessa 
ämnen som alla följer och som är lättillgänglig”) 

 Tid och resurser för intern diskussion  
(”stöd från ledningen och att vi lärare ska diskutera dessa frågor 
oftare”, ”arbetsro att fokusera på ett uppdrag/en fortbildning i 
taget”, ”vi saknar möjligheter till gemenskap inom 
programmen/skolan”)  

 Tid och resurser för att arbeta  konkret med frågorna i 
skolan   
(”det behövs tid till att möta eleverna under andra tillfällen än 
lektionerna”) 
 

  



    

     

   SLUTSATSER 



ELEVWORKSHOPS: 

 Väldigt få tjejer (3 av 121) anger att de skulle 

vända sig till polisen om de blivit utsatta för ett 

sexuellt övergrepp.  

 Skolorna måste gentemot eleverna visa att de tar 

sexuellt våld och sexuella trakasserier på allvar. 

 Skolhälsovården har en central roll för de som 

har utsatts. 

 Vart går man när man inte kan gå till 

skolhälsovården? Ungdomsmottagning eller 

liknande behövs för ungdomar, där allt är samlat 

på samma ställe och kötiden är kort.  

 Diskussioner kring detta bör börja redan på 

högstadiet. Nu existerar mycket fördomar t.ex 

kring våldtäkt. 



LÄRARFORTBILDNINGEN: 

  
 Kontroversiellt ämne som väcker starka känslor.  

 Lärarna uttrycker att gymnasiereformen har lett till ökad 
segregering både gällande kön och funktion. 

 Hälsokunskapslärarna efterfrågar fortbildning i ”Fair Sex”. 

 Ledningen har inte deltagit på fortbildningen:   

  1) Har gjort att diskussioner inte har kunnat 
 förankrats. 

  2) inverkat negativt på synen på fortbildningen. 

   3) bidragit till bortfall på utbildningstillfällena 

 Mycket mer tid till förankring och förberedelse hade 
behövts. 

 Samtliga gymnasieskolor saknar jämställdhetsplaner (i 
den form de ska utarbetas enligt lagen)  

 Styrdokumenten för skolorna brister. Högstadiet har ingen 
skyldighet att arbeta mot sexuella trakasserier.  

 Fortbildningen har varit ett första steg. Det finns ingen 
”quick fix”, skolorna måste nu se över sitt förebyggande 
arbete och sina rutiner  för att få kontinuitet i detta arbete. 

 

 

 



FAIR SEX 2013?  
Pafansökan inlämnad: 

 Genomföra Fair Sex workshops (2 tillfällen x 75 min) med 

alla elever i årskurs 2 på Ålands gymnasieskola, 

ungdomslotsarna, yrkesträningen och eleverna på Ålands 

folkhögskola 

 Fortbildning av hälsokunskapslärare i normkritisk 

sexualundervisning och Fair Sex (dvs inkludera ämnen som rör 

heteronorm, ömsesidighet, respekt, gränssättning, övergrepp, lust 

och självkänsla.)  

 Upprätta och handleda grupper med utvalda lärare, 

skolhälsovårdare, elever samt skolledning på de högstadie- och 

gymnasieskolor som vill fortsätta det påbörjade arbetet för en 

skola fri från sexuella trakasserier och andra kränkningar. 

Handledningen består i att stödja skolorna i att utarbeta en 

jämställdhetsplan, ta fram åtgärdsrutiner vid sexuella 

trakasserier och utveckla det förebyggande jämställdhets- och 

diskrimineringsarbetet.  

 

 


