Id: U105001-36
längd: 1 min
Psykologen och sexualupplysaren Reyhaneh Ahangaran svarar på
frågan: Vad är samtycke?

Id: DVD 3148
längd: 58 min
I filmen skildras pojkar och män i USA, som kämpar för att ändra
den smala definition av maskulinitet som finns i USA.
Könsstereotyperna förstärks i medier, av både kamrater och vuxna
och är även sammankopplade med ras- och klasstillhörighet. Att
navigera bland dessa förutbestämda förväntningar och samtidigt
hitta en egen identitet är svårt för många. Filmen vill framför allt
visa hur vi kan hjälpa kommande generationer att växa upp till mer
välmående och hälsosamma unga män. Experter inom
neurovetenskap, psykologi, sociologi, idrott, utbildning och medier
diskuterar i filmen empiriska fakta beträffande "pojkars
identitetskris" och reflekterar över hur problemet skulle kunna
lösas. Lärarhandledning.

Id: U104826-01

längd: 1 min

Debatten efter massövergreppen mot kvinnor i Köln och Kalmar
har rasat i sociala medier. Ett klipp från UR-satsningen Tänk till
där män talar om sexuellt våld har fått stor viral spridning. Tanken
med klippet är att få elever att reflektera.

Id: SLIF1020-01
längd: 9 min
Filmerna visar hur det kan vara att drabbas av ett brott i sin vardag,
i en situation där man borde vara trygg. 1 - Sofia går på en fest och
hoppas att få träffa Gustav men det blir inte som hon tänkt sig.
Filmerna är deponerade av Brottsofferjouren.

Id: U105082-05
längd: 2 min
Medieforskaren Anja Hirdman har studerat synen vi har på den
kvinnliga kroppen. Enligt henne är kvinnans kropp allmängods, för
alla att bedöma och kommentera. Medan mannens kropp
fortfarande är hans egen, privata. Och den starkaste normen är att
kroppen ska var smal. Den kvinna som inte är smal och ändå
lägger upp bilder på sig själv blir per automatik en kroppsaktivist.
Det visar hur starka de här normerna är.

Id: DVD 2963
längd: 13 min
Varför utsätter man någon för sexuella övergrepp eller våldtäkt? I
Sverige har 1 av 5 elever blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.
Det betyder att i en klass på 30 personer, har 6 elever blivit utsatta.
Vart vänder man sig om man blir drabbad? Vi djupdyker i
statistiken, bemöter fördomarna och pratar med experten Karl
Norwald, kurator på akutmottagningen för våldtagna på
Södersjukhuset, bland annat om vad sexuella övergrepp är för
något. Filmen innehåller också några tänkvärda dramatiseringar.
Vi tar reda på vad samtycke betyder och hur det skulle se ut om
samhället lade fokus på förövaren istället för på offret.

Id: EDUS991063
längd: 6 min
Hösten 2017 spreds kampanjen #Metoo som en löpeld i sociala
medier. Den gav tusentals kvinnor modet att vittna om sexuella
övergrepp som tidigare skett i det tysta.
Den fick bilden av Sverige som ett av världens mest jämställda
länder att ifrågasättas. I utbildningsklippet tar vi upp bakgrunden
till #Metoo, berättar om hur kampanjen spreds i Sverige och
världen samt fokuserar på den viktiga kopplingen till skolan.

Id: U104608 serie
längd: 6 x 15 min
Musse Hasselvall gestaltar PK-mannen. Han lever i föreställningen
att han är en öppen person med få fördomar. Samtidigt tillhör han
på många sätt normen. Han är vit, hetero, stockholmare,
medelklass, man och har inga funktionsnedsättningar. PK-mannen
gör misstag i mötet med personer som på olika sätt är normbrytare
och får dem att känna sig utsatta. Han gör det inte av illvilja utan
som en konsekvens av att aldrig själv ha tillhört någon utsatt
grupp. Syftet med serien är att användas i skolans arbete med
värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika
rättigheter.
PK-mannen – syntolkat id: U105347
PK-mannen – teckenspråkstolkat
id: U105028

Id: DVD 2814
längd: 22 min
Faktafilmen "Tro, religion och kultur" fokuserar på att belysa hur
olika religioner samt hur olika riktningar inom religionerna och
livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet
och sex. Andra faktafilmen belyser rätten att definiera sina egna
gränser för att både kunna säga ja och nej till sex. Filmens fokus är
kommunikation, att våga berätta vad man vill, att våga ta initiativ,
men också kunna ta emot ett nej på ett respektfullt sätt.

Id: DVD 2955
längd: 20 min
Varje dag utsätts tjejer för kränkningar i det offentliga rummet.
Attityderna till sex har förändrats och en del ungdomar vet eller
förstår inte var gränserna går. Främst när det gäller unga kvinnors
rätt till sin egen kropp, men också unga killars tro att det är ok
att ta på tjejer utan tillåtelse. Att tafsa och "ta för sig" är inte ok.
Har det alltid varit så här eller har det ökat på senare år? Vad kan
vi göra åt det? En film av Emil Carlsson. Lärarhandledning.

Id: DVD 1785
längd: 16 min
I skolan blir det ibland tuffa tag och hårda ord. Många ungdomar
vet inte ens att det är ett brott att hota någon. Få unga vill vittna
och anmäla, trots att ungdomarna tillhör den åldersgrupp som är
mest utsatt för hot, stöld, misshandel och sexuellt ofredande. Det är
alltid svårt att anmäla brott och vittna, men det finns också stöd.??
"Stå upp!" är en pedagogisk och engagerande film som kan
användas i utbildningssyfte för att kunna påverka de attityder som
finns bland ungdomar om att anmäla och vittna. Filmen ger
konkreta råd och tips till den som blivit utsatt för, eller bevittnat,
brott och ska anmäla/vittna. Vi får träffa ungdomar som har råkat
ut för brott eller sett ett brott begås, stödpersoner på
brottsofferjour, polis, åklagare och föräldrar.?? Filmen förklarar

och motiverar på ett engagerande sätt varför det är viktigt att vittna
och anmäla brott - både för egen del men även för andras skull. Det
är en rak film som uppmuntrar till att ta ställning. Det handlar om
civilkurage. Hur skulle vårt samhälle se ut om ingen vågade stå
upp?!?? Lärarhandledning.

Id: DVD 2969
längd: 49 min
Populärkulturen bombarderar oss med sexistiska och
kvinnofientliga budskap. I The Empathy Gap undersöker Thomas
Keith hur dessa budskap kortsluter mäns förmåga att empatisera
med kvinnor, respektera dem som jämlikar och ta feminismen på
allvar. Keith utforskar samhällets och populärkulturens viktigaste
budskap om manlighet; de ska förvärva materiell rikedom, möta
konflikter med aggression, härda sig, undertrycka alla mänskliga
känslor utom ilska och se kvinnor först och främst som sexobjekt.
Dessa budskap nedvärderar inte bara kvinnor, utan underminerar
mäns inneboende förmåga till omsorg och empati. Keith drar även
paralleller mellan sexism och rasism och förklarar hur båda har
sina rötter i kulturella normer som motverkar empati. Han visar
också hur män som bryter mot dessa normer lever lyckligare och
friskare liv. Lärarhandledning.

Id: U105087-02
längd: 4 min
Visste du att man kan bli dömd för ett skämt? Mathias har blivit
anmäld för tafsning av en tjej i skolan, men för honom var det bara
ett skämt.

Id: DVD 227
längd: 82 min
Emma, en på ytan cool, fjortonårig tjej från Helsingborg, försöker
att byta umgänge till storebrorsans äldre kompisar. Det är en annan
värld och Emma råkar riktigt illa ut. Men i gränslandet mellan barn
och vuxen möter hon också skejtaren Aron. En kärlekshistoria mot
en mörk klangbotten och en resa mot ny identitet och frigörelse tar
sin början. En film av Filippa Freijd, Martin Jern, Emil Larsson
och Henrik Norrthon. Lärarhandledning.

Id: DVD 2945
längd: 110 min
Ett litet svenskt samhälle som på ytan ser ut att vara en idyll. Men
när Jennifer anklagar en skolkamrat för våldtäkt ändras allt. Ryktet
sprider sig snabbt och allt fler i den lilla byn blir övertygade om att
hon ljuger. Det blir början på en hetsjakt där ett helt samhälle
vänder sig emot Jennifer och hennes familj. En film av Beata
Gårdeler. Lärarhandledning.

Id: DVD 113
längd: 113 min
ofie och hennes två bästisar Emma och Amanda ska just till att
börja på högstadiet. Deras drömmar, särskilt Sofies, handlar mest
om hur de ska bli tillsammans med skolans snyggaste och coolaste
killar. Drömmen tycks bli verklighet när de blir bjudna på sin
första riktiga fest av några grabbar. Sofie häller dock i sig alkohol
och kvällen slutar i medvetslöshet. Grabbarna i gänget är inte sena
att utnyttja situationen...Efter detta stämplas Sofie som skolans
"hora". Hennes enda trygghet är pappa Krister, men deras relation
förändras när han får veta vad som har hänt. En film av Teresa
Fabik. Lärarhandledning.

Id: DVD 1474
längd: 14 min
Peggy och Victor är 16 år och har varit ett par sen i maj förra året.
I kväll ska de ha myskväll hemma hos Victor, hans föräldrar är inte
hemma. Peggy cyklar dit, förväntansfull med en hyrd film
dinglandes på styret. Men saker och ting blir inte riktigt som de
tänkt sig. Det här är en film om hur fel det kan bli när man är ung
och inte märker när man går över gränsen. Det som nyss var skönt
och härligt känns plötsligt obehagligt och smärtsamt. Förvirrad
frågar man sig själv; vad var det som hände? En film av Amanda
Adolfsson. Lärarhandledning.

Id: DVD 1495
längd: 89 min
Fatou längtar desperat efter kärlek och använder sig av sin sexuella
utstrålning för att få det hon vill ha. Något som killarna i skolan
inte är sena att utnyttja. Efter en våldtäkt hamnar hon i kris. Vem
kommer att tro henne om hon berättar om vad som har hänt?
Livrädd för följderna av ett avslöjande tiger hon om den
traumatiska upplevelsen. Tills en dag då allting inom henne brister
och sanningen måste fram. Finns där någon som kan ta emot
henne? En film av Daniel Fridell. Lärarhandledning.

