
#METOO

UNGDOM 1: Utsätts. Osäker, 
rädd för att såra andra. 

UNGDOM 2: Utsätter. Tycker 
mycket om vän 1 och försö-
ker komma nära 

UNGDOM 3: Passiv. God vän 
till vän 1 försöker vara alla till 
lags.  

UNGDOM 4: Passiv. Tycker ej 
om bråk och håller mest med.

SITUATIONSBESKRIVNING

Fyra vänner sitter och diskuterar #metoo i en 
soffa i skolan, en av vännerna/
ungdomarna ska resa sig upp ur soffan för att gå 
på toa. Ungdom 2  börjar retas med ungdom 1 
som försöker resa sig upp. Genom att dra i hens 
kläder och säga att hen inte får gå samt vill dra 
ner ungdom 2 i soffan igen. Ungdom 3 reagerar 
och säger skämtsamt att ungdom 2 ska sluta och 
att ungdom 1 bara ska på toa. När ungdom 1 är på 
toa berättar ungdom 3 att hen gör så för att hen 
har känslor för ungdom 1. När ungdom 1 kommer 
tillbaka börjar ungdom 2 dra i ungdom 1 igen 
för att få hen att sitta i ungdom 2s knä. Ungdom 
1 blir obekväm, ungdom 3 vet inte vad hen ska 
göra men försöker få ungdom 2 att sluta. Ungdom 
4 skrattar med under tiden och säger inte så 
mycket.

UNGDOM 2 - #metoo är väl bra och så men det är så svårt 
att veta vad man kan och inte kan göra nu för tiden. (skrattar) 
Vågar jag titta någon i ögonen utan att kränka någon?

UNGDOM 4 - Hehe mmm!

UNGDOM 3 - Du överdriver ju. Såklart du kan!

UNGDOM 4 - Mmm!

UNGDOM 1 - Hahah ja man måste ju fortfarande få röra vid  
  någon!

UNGDOM 3 - Exakt!

UNGDOM 1 - (reser sig upp för att gå)

UNGDOM 2 - (tar tag i vän 1 kläder) Vart ska du då? Du kan  
  ju inte gå nu när diskussionen precis satt igång.

REPLIKER
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UNGDOM 1 - Haha men sluta dra i mig, lägg av du drar   
  sönder mina kläder!

UNGDOM 2 - (fortsätter) Men säg vart du ska då så slutar jag! 

UNGDOM 1 - Amen... Haha sluta. Jag menar det, släpp mig!

UNGDOM 3 - Allvarligt lägg av! Hen ska väl på toa, vill du att  
  hen kissar ner dig eller!?

UNGDOM 2 - (Släpper äcklat vän 1) haha öeee nej!! Du kan ju  
  säga det så fall!

UNGDOM 1 - (Går) 

UNGDOM 3 - Alltså vad håller du på med!?

UNGDOM 2 - Men jag gillar hen så sjukt mycket, vill bara  
  vara nära hen hela tiden typ. 

UNGDOM 4 - Awww!! Vad fint

UNGDOM 3 - Ahaaa! Ja men då förstår jag ju! Men du kanske  
  ska försöka fråga först om... (tystnar då vän 1  
  kommer)

UNGDOM 2 - Välkommen tillbaka. Va det skönt att kissa...  
  lilla kisslisa, kom och sitt i mitt knä! (drar i vän!)

UNGDOM 4 - Hahaha!

UNGDOM 1 - Haha men va? Jag har ju en plats

UNGDOM 2 - (tar tag om vän 1s kropp) Kom här nu! (Drar   
  ner i knäet)
 
UNGDOM 1 - (protesterar och försöker ta sig loss) hehe men   
  jag sitter gärna på min egna plats. 

UNGDOM 3 - Hahaha amen allvarlig hen ser ju obekväm ut

UNGDOM 2 - (fortsätter dra i vän 1s kropp och skrattar) Du   
  gör ju inte speciellt mycket motstånd, hade du  
  inte velat hade du gått ju.

UNGDOM 4 - Hahaha mhhh

UNGDOM 1 - (Visar med kroppsspråket att hen inte vill och   
  känner sig obekväm, men ger upp)

UNGDOM 2 - Hahaha jo det vill du! (Får äntligen ner vän 1 i  
  sitt knä)

UNGDOM 3 - Jag tror jag lämnar er 2 pussgurkor ifred… (går)
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SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- #metoo kampanjen har blivit stor. Hur kommer det sig tror ni? 

- Gränsen för kränkning som de pratar om i situationen. Hur vet man 
var den gränsen går?

- Finns det brist på förståelse mellan kvinnor och män eller hur kommer 
det sig att situationer som denna uppstår? 

- Har män andra rättigheter än kvinnor har? I så fall varför? 

- Har kvinnor andra rättigheter än män har? I så fall varför? 

- #metoo har kommit att handla mycket om relationen mellan män 
och kvinnor. Finns det andra grupper som det behöver bli mer jämlikt 
mellan? 

- Hur önskar ni att det skulle vara mellan människor? 

- Är det alltid bra att det är jämlikt? 

- Tror ni att #metoo kommer göra förändringar långsiktigt i samhäl-
let? Vilka förändringar då?
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