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Inledning
Lärarhandledningen består av en inledande del med frågor om boken 
och läsningen som följs av tre olika teman Genus och makt, Civilkurage 
och Vänskap och Relationer. Varje tema har diskussionsfrågor och 
en eller flera övningar som kan göras tillsammans eller som enskild 
skrivuppgift. Du kan använda innehållet rakt av över flera lektioner 
eller ta enskilda diskussionsfrågor eller övningar för att diskutera 
elevernas tankar om boken. 

Frågor om boken: 
När blir det tydligt för dig att det är en berättelse där författarna 
vänt på normer för killar och tjejer? 

Vad förstod du inte eller undrade över? 

Vad kunde du se för kopplingar till andra texter/filmer/verkligheten? 

Hur lång tid tror du att det tog för allt att hända? 

Var utspelar sig berättelsen? 

Vilken person blev du mest intresserad av?

Genus och makt
I boken sitter tjejer och kvinnor på all makt medan killar och män 
förminskas, utnyttjas och trycks ner. Syftet med temat är att diskutera 
kön och makt med utgångspunkt i den omvända världen i Inte som du. 

DISKUSSIONSFRÅGOR:
1. Hur beskrivs killarna och tjejerna i boken? För att kartlägga kan ni 

exempelvis använda er av följande frågor: 
 Vad är viktigt för killar och tjejer? Vad lägger de sin tid på? 

 Vad oroar de sig för? 

 Vad tycker de är romantiskt? 

 Hur är de mot varandra? 

 Hur relaterar de till mat? 

 Vem gråter? Vem tycker synd om sig själv? 

 Vad skäms de för? 

 Vad har hög respektive låg status hos killar och tjejer? 

 Hur är mammorna? Papporna? 

Ta gärna fram exempel ur texten! 

2. Tjejernas idrott är högre värderad än killarnas idrott i boken.  
Kom på så många exempel som möjligt på handlingar och 
händelser som gör att man fattar att synkron generellt ses som 
viktigare än hockeyn. 

3. Vilka beteenden, tankar och känslor var omvända i boken jämfört 
med hur killar och tjejer generellt är och behandlas i vårt samhälle? 

4. Hur tycker du att killar och tjejer behandlas i din skola? 



TANKEEXPERIMENT:
Att vända på perspektiv och berättelser kan vara ett effektivt sätt 
att få syn på saker som vi annars kanske tar för givet. Testa att vända 
på perspektiven på fler områden. 

Hur skulle det exempelvis se ut om barn och unga bestämde över 
vuxna? Skulle man starta föreningar för Vuxnas rätt i samhället? Ha ett 
särskilt projekt för att få in vuxnas åsikter? Typ ”vi får inte glömma att 
ta in vuxnas perspektiv i arbetet, de är sååå viktiga!”. Skulle vuxna få 
fråga sina barn om lov för att få hälsa på en kompis? 

Civilkurage
Bilden på Vincent som Amanda sprider aktualiserar frågor om sexuellt 
våld och nätmobbning. Syftet med temat är att diskutera hur man kan 
agera i en situation när någon är utsatt och hur den som har gjort fel 
kan ta ansvar för det som hänt.

DISKUSSIONSFRÅGOR:
 Varför var det inte okej när Amanda visade upp bilden på Vincent? 

 Om man är den som har gjort något taskigt, hur kan man ta 
ansvar för det som har hänt? Diskutera skillnaden i hur Amanda 
och Ester handskas med vad de har gjort mot Vincent. 

 Hur vet man att något inte är okej? Är det när det inte känns 
okej? När andra tycker att det inte är okej? När det är emot en 
lag? Annat alternativ? Denna diskussionsfråga kan också göras 
som en 4-hörnsövning.  

DISKUSSION OM ÅSKÅDAREN 
Bredvid den som är utsatt och den som utsätter finns andra 
som på olika sätt blir åskådare till en situation. De kan påverka 
mycket genom att ingripa. Det är många som är inblandade i 
händelserna när bilden på Vincent sprids. Vincent och hans kompisar 
startar till slut en kampanj för att omvärlden ska förstå hur dåligt 
killarna blir behandlade. 



Diskutera: 
 Vilka i omgivningen hade kunnat påverka händelserna med sitt 
beteende? 

 Vad hade Ester kunnat göra? Vad hade Filippa kunnat göra?  
Yasmina? Katja? De andra i synkrolaget? Vad hade Ludvig kunnat 
göra? Vuxenvärlden? 

 Finns det något som hade kunnat förebygga att det ens hände?

ÖVNING: INGRIP!  
Det kan vara svårt att veta vad man ska göra när man bevittnar något 
som inte är okej. Om man dessutom känner de inblandade blir det 
ännu svårare. Syftet med den här övningen är att göra det lättare att 
ingripa när något händer. 
1. Kom på en situation tillsammans som inte är okej. Det kan vara 

att någon tafsar på någon annan i skolan, att någon retar någon 
annan på stan eller slår någon i korridoren. Det ska finnas en 
utsatt, en som utsätter och åskådare i situationen. 

2. Diskutera: Vad håller åskådarna tillbaka från att ingripa i 
situationen? 

3. Diskutera: Vad kan göra det lättare för oss att ingripa? Lyft 
gärna poänger, som att det är lättare om man går ihop några 
stycken eller om man har koll på olika sätt att ingripa. 

4. Kom på olika sätt att ingripa:  
Det är lätt att tänka att enda sättet att ingripa är att säga 
ifrån, men det finns många alternativ. Att fråga vad klockan 
är, ställa sig i vägen rent fysiskt eller strunta i den som utsätter 
och bara prata med den som är utsatt är några exempel. Kom på 
så många sätt som möjligt att ingripa på! Om ni vill kan ni spela 
upp scenerna, testa de olika sätten att ingripa och diskutera hur 
de upplevdes av de olika personerna.

Vänskap och relationer 
Inte som du handlar om kärlek, svek och att välja mellan sina 
vänner och personen du är kär i. Syftet med temat är att diskutera 
relationerna i boken, både vänskaps- och kärleksrelationer. 

DISKUSSIONSFRÅGOR:
 Sviker Ester Amanda? Varför/varför inte? 

 Vilken av alla relationer i boken tycker du verkar bäst? En relation 
kan vara mellan kompisar, mellan barn och förälder, mellan två 
som är ihop. Varför tycker du det? 

 Varför kunde Vincent och Ester bli kompisar först när de hamnade 
för sig själva i ishallen, tror du? 

ÖVNING: FRÅGELÅDAN 
I den här övningen är ni experter i en frågelåda om relationer,  
och Vincent har skrivit ett mail. Vad hade ni svarat? 

Hej! Jag har en fråga. Jag var på en fest i helgen och träffade en tjej som är 
jättesnygg och supercool. För ett år sen hade hon överhuvudtaget inte noterat 
mig men nu raggade hon upp mig. Vi hade sex, det var första gången för 
mig. Nu har vi messat hela helgen men jag känner mig fortfarande osäker på 
om hon verkligen menar allvar, hon är känd som värsta fuckgirlen. Grejen är 
att jag verkligen vill att det ska vara på riktigt. Jag skickade nakenbilder till 
henne på snap och jag vet att hon skärmdumpade flera av bilderna. Jag blir 
helt osäker av hela situationen. Vad tycker ni att jag ska göra?  
/Hockey_4_life 



DISKUSSION OM SAMTYCKE
 Vad är samtycke? 

 Hur kan man ta reda på om någon samtycker? Ge exempel på hur 
man kan göra det med ord och med kroppsspråk. 

 Vad är skillnaden mellan att köra på tills någon säger nej och att 
först söka någons samtycke? 

 Behövs alltid samtycke? När behövs det/behövs det inte? 

 Ge exempel från boken på situationer där det inte fanns samtycke.  
Diskutera hur de inblandade hade kunnat söka samtycke och vad 
som hade hänt då. 

Länktips
VIDEOKLIPP 
Poesi för fiskar – Ta mig: www.vimeo.com/42985280 

Mucf filmer om unga och jämställdhet: 
www.mucf.se/filmer-om-unga-och-jamstalldhet 

WEBBSIDOR: 
www.ungarelationer.se

Ungdomsmottagningen på nätet: www.umo.se 

UNDERVISNINGSMATERIAL: 
RFSU:s material Vill du?: www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-
och-yrkesverksamma/rfsu-material/vill-du

RFSU:s metodbank för sexualundervisning: www.rfsu.se/sex-och-relationer/
for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken 

Machofabriken: www.machofabriken.se 

100 frågor om sex, UR skola: www.urskola.se/Produkter/196051-100-
fragor-om-sex/Visa-alla 

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker? Statens medieråd:  
www.statensmedierad.se/publikationer/nohate/
ordetarfrittmenbehoverdusagaalltdutanker.2432.html 

 


