
 

Känslor, gränser och samtycke  
 

• Hur kan vi stärka barnens självkänsla? 
• Hur kan vi visa gränser utan att kränka? 
• Hur kan vi motverka ”giftig” maskulinitet och våld och jobba för samtycke?  
• På vilket sätt kan det som ses som det feminina verka som motgift? 
• Hur kan vi uppmuntra det feminina för alla barn genom exempelvis lek? 

 
Att ha och kunna utrycka alla sina känslor är en 
viktig del av att vara människa.  Men många 
känslor har könats – gjorts till flickiga eller 
pojkiga. Att kunna visa sina känslor är en 
utgångspunkt för att respektera sig själv och sina 
gränser. Detta i sin tur är en förutsättning för att 
kunna förstå och acceptera andra människors 
gränser. Hur vi vuxna bemöter varandra påverkar 
även barnen. Vi visar på olika mekanismer som 
samverkar och ligger bakom negativa 
maskulinitetsnormer. Det är viktigt att vi 
förväntar oss att alla barn är exempelvis 
empatiska för att inte förstärka normer kring hur 
”pojkar är”.  Vi behöver kunskap kring våra 
omedvetna beteenden så att vi inte reproducerar 
gamla föreställningar kring kön.  
 
Genom att exempelvis lyfta fram de positiva 
egenskaper och attribut som vanligtvis förknippas 
med femininitet kan vi göra det lättare för pojkar 
att ta till sig av egenskaper och aktiviteter som traditionellt förknippats med det feminina. På 
samma sätt behöver vi förändra de normer och jargonger som kan finnas inom det 
traditionellt manliga som kan försvåra för tjejer att ta plats på lika villkor. Vi kopplar känslor 
och gränser till hur vi kan lära barn att läsa av samtycke. 

Upplevelsebaserat upplägg 

Vi använder oss alltid av upplevelsebaserat lärande på våra utbildningar – även de digitala. 
Vi har tagit fram ett koncept där deltagarna engageras och är delaktiga. Våra föreläsningar är 
därför aldrig tråkiga, vi pratar om allvarliga saker utan att det känns hopplöst. Bli inte 
förvånad om du både skrattar och gråter!  
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