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Projekt för arbete mot stereotypa könsnormer och sexuellt våld i ord och handling 
i de åländska gymnasieskolorna 2019-2022 
 
Projektägare: Ålands Feministparaply i samarbete med Ålands Yrkesgymnasium  
 
Bakgrund  
Med bakgrund av att hälsa i skola undersökningarna visar att sexuella trakasserier i skolan är 
vanligt förekommande, och efter #metoo ser vi att det behövs ett projekt med fokus på sexuell 
hälsa. Jämställdhet och trygghet är a och o för att alla ska kunna blomstra, tjej som kille. Tjejer 
blir utsatta för sexuella trakasserier samtidigt som killarna har en snäv maskulinitetsnorm att 
förhålla sig till. Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda nämner att samhällets alla delar ska 
arbeta aktivt för att avskaffa alla former av fysiskt, sexuellt och verbalt våld och övergrepp. 
Ålands feministparaply upplever tillsammans med Ålands Yrkesgymnasium att något behöver 
göras och vill i samråd genomföra en rad insatser i form av workshops och föreläsningar med 
experter på området.  
 
Syfte  
Att motverka stereotypa könsnormer och sexuellt våld i ord och handling genom att stärka och 
utveckla förutsättningar för en gymnasieskola där de studerande kan känna sig trygga. Parallellt 
med insatser som stödjer och stärker flickor kommer fokus även att ligga på involvera och 
engagera pojkar och män genom att belysa maskulinitetsnormer och samtycke för att motverka 
sexuella trakasserier. Under projektets första år har även projektkoordinatorn till uppgift att 
undersöka behoven i gymnasieskolorna, samt titta på metoder och arbetssätt som gör att 
kommande år inte är beroende av kompetens utifrån.  
 
Målgrupp 
Ålands Gymnasium åk 1-3, samtliga klasser, första året av projektet.  
 
Kortsiktig målsättning  
Att så många klasser som möjligt ska få ta del av en workshops med teman som; Ramar och 
förväntningar, ömsesidighet och sexuella gråzoner, vad är diskriminering, konsekvenserna av 
maskulinitetsnormen och machokulturen, sexuella trakasserier och samtycke.  
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Långsiktig målsättning  
• Att de studerande ska få ta del av skräddarsydda återkommande workshops om jämställdhet 

med olika fokus. Dessa ska ge utrymme för reflektion genom att bygga upp ett resurscenter 
för jämställdhet med inriktning på skola och fritid. 

• Att öka ungas hälsa och välmående. 
• Att stärka jämställdhetskompetens i skolorna och i fritidsverksamheten. 
• Att hjälpa skolorna med att utveckla sitt jämställhetsarbete så att skolorna blir en trygg och 

jämlik plats. 
• Att organisera olika former av samtalsgrupper/studiecirklar (t ex kill- och tjejgrupper) om livets 

viktiga frågor, där ledarna har genus och samtalskompetens.  
• Att utveckla olika former av material som inspirerar och stärker samtal om jämställdhet för 

föräldrar, unga, på fritiden och på arbetet. 
 
Genomförande år 1 av 5 
För att nå den målsättningen behövs kompetens, kvalitét och bred erfarenhet, vilket fås genom 
att köpa in workshops från organisationer och personer med rätt kunskap. Ålands 
Feministparaply anställer en projektkoordinator på 50 % med uppdraget att koordinera dessa 
tillsammans med Ålands Yrkes Gymnasium. Förutom att samordna och koordinera workshops 
kommer även fokus att ligga på att undersöka bäst metoder, samt vilka behov som finns i de 
åländska skolorna.  
 
Under våren kommer en rekrytering av projektkoordinator att ske samt planering inför hösten då 
de första workshopparna arrangeras. När en projektkoordinator är anställd kommer denne 
tillsammans med Ålands Yrkesgymnasium att planera in och boka experter och aktiviteter.  
Projektet startar med en temadag för årskurs ett kring maskulinitet. En refernsgrupp kommer att 
tillsättas. Projektet utvärderas och kommande års arbete planeras.  
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Budget 
 
Utgifter: 
Projektkoordinator 50 %   25 000 
Kontorsplats och utrustning  2000 
Bokföring    600 
Kommunikation   400 
Material, fika, gåvor etc.   500 
Föreläsningar, workshops, resor och logi 27 000 
Fortbildning lärare m.fl.    3000 
Övriga omkostnader   1500 
Summa:     60 000  
 
	


