
Instruktion: 

Diskussionsträff om Mjukare tag 
 

Ett sätt att väcka engagemang mot våld kan vara att få syn på hur det kan se ut genom 
att läsa böcker. En av de som skrivit om vuxnas våld mot barn är författaren Astrid 
Lindgren. 

I den här delen av kampanjen gäller det att bjuda in personer till ett 
möte där ni tillsammans läser ett stycke ur en bok och sedan 
diskuterar det ni läst. 
 

Gör såhär: 
1. 

Välj vilken text ni vill läsa, antingen de förslag vi tagit fram som finns här: 

Emil i Lönneberga 
https://drive.google.com/drive/folders/1EjDFU8eBlEQW6cWlbWFbrd158hUD4m3G  

Pippi Långstrump 
https://drive.google.com/drive/folders/1QZD2x7t35wVlPLQ5Io_whTtYbpzD0qOe 

Eller också kan ni välja en egen text! 

 

2. 
Bestäm en plats och en tid. Tänk på att det är bra att vara på en plats där ni kan prata 
fritt utan att någon störs eller lyssnar på det ni säger. Om ni vill kan ni vara i Rädda 
Barnens lokaler, hör av er direkt till dom eller be oss om hjälp för kontakten. Ni kan 
också vara i skolan efter skoltid, på ett bibliotek eller någon annan neutral plats. 

Planera för att köpa in fika om ni vill. Spara kvitton så betalar RBUF för fikat. Tänk på att 
ha fika där inte alla behöver peta i samma skål eller samma fat, eftersom corona kan 
smitta genom att man petar på samma saker. 

 

3. 
Bjud in! Ni kan bjuda in genom att göra ett event på Facebook, sätta upp affischer eller 
höra av er till kompisar som ni tror är intresserade. Om ni vill ha hjälp att göra snygga 
affischer och skriva ut – säg till! 

Kom ihåg att påminna om att corona pågår och att alla sjuka måste stanna hemma. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EjDFU8eBlEQW6cWlbWFbrd158hUD4m3G
https://drive.google.com/drive/folders/1QZD2x7t35wVlPLQ5Io_whTtYbpzD0qOe


 

4. 
Den som hälsar välkommen till mötet ansvarar också för att berätta om vad som gäller 
på mötet. Till exempel att alla får tala till punkt, att det inte finns nåt rätt eller fel att 
säga, att ni ska ha en paus och sluta en särskild tid. Fyll på med fler saker ni tycker är 
bra att vara överens om innan ni börjar läsa och diskutera. 

5. 
Läs texten. Ni kan antingen läsa tyst för er själva eller också turas om att läsa högt.  

 

6. 

Diskussionsdags! 
Om ni är en stor grupp som deltar kan det vara bra att ni delar upp er i mindre grupper 
under diskussionen av texterna. Detta så att alla ska kunna känna sig bekväma och 
kunna dela med sig av sina tankar! Efter ni diskuterat i mindre grupper kan ni avsluta 
med att prata hela gruppen.  

Frågor: 

Vilken sorts våld finns i texten? Knytnävar, hot eller något annat? 

Vem är det som gör våldet? 

Vem blir utsatt för våldet? 

Hur reagerar barnen, både de som utsätts för våld och de som är i närheten? 

Hade de kunnat agera annorlunda? 

Finns vuxna som märker våldet, hur reagerar dom? 

Vad leder våldet till i texten? 

Finns det barn och unga i dag som utsätts för våld på liknande sätt? 

Vad är skillnaden mellan det som beskrivs i texten och hur det ser ut i dag? 

 

7. 
Prata med de som är med på mötet om RBUF. Att det är en organisation där en kan 
engagera sig för att stoppa vuxnas våld mot barn. Att en kan träffa andra som vill 
engagera sig, att en kan få hjälp att göra aktiviteter, att en får åka på läger och lära sig 
saker. Eller vad du själv tycker är viktigt att säga om RBUF! 

Visa på hemsidan hur en blir medlem och säg att det är gratis! Om ni vill kan ni ha med 
blanketter istället så att folk kan fylla i och att ni sen skickar dom till kansliet. 

 



8. 
Mejla oss och berätta hur det gick! 

Har ni personer som är intresserade av att veta mer om RBUF eller delta i kampanjen, så 
kan ni be dem skicka ett SMS till Aya på: 076-592 55 15 eller skriva till oss på Facebook 
eller Instagram @rbuf.  


