ÖVNING: “REKLAMENS DOLDA BUDSKAP”
Syfte: att ge eleverna möjlighet att reflektera över objektifiering och sexualisering av kvinnor och tjejer i
dagens reklam och hur det påverkar samhällets syn på kvinnor.
TID: 30 MINUTER
Instruktion (5 minuter)
1. Dela upp klassen i jämna grupper.
2. Ge grupperna ett blad med olika reklambilder (1 bild per grupp). Förslag på bilder som är bra
att använda för denna övning hittar du i Bilaga 1 längst ner.
3. Ge eleverna följande instruktioner:
• Reflektera i er grupp över vad som ni ser på er bild. Vilket budskap förmedlar bilden? Vad
säger bilden till män och till kvinnor?
• Skriv ner ert resonemang och era argument för att kunna redovisa och förklara dem för de
övriga grupperna.
Grupparbete (10 minuter)
Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)
• Varje grupp får redovisa hur de tänker kring de bilder de fått.
• Bekräfta gärna elevernas tankar och ställ följdfrågor.
Avslutning (5 minuter)
1. Efter att alla grupper redovisat sina tankar kring bilderna, ge eleverna fler exempel på hur dagens
porrkultur speglar sig i filmer, musik (både texter och videor), tv och t.o.m. böcker.
Det som brukade räknas som pornografi för 10–20 år sedan finns nu i form av reklam, filmer,
m.m. runt omkring oss, och även om man inte tittar på porr påverkas man i högsta grad av
dagens porrkultur som bekräftar och förstärker destruktiva maskulinitetsnormer, objektifierar
kvinnor och normaliserar mäns sexualiserade våld mot kvinnor och tjejer.
2. Avsluta med att poängtera att det är mycket viktigt att ständigt reflektera över dagens porrkultur,
ifrågasätta de bilder, videor och texter som objektifierar och nedvärderar kvinnor samt normaliserar mäns våld mot kvinnor. Genom att reflektera, ifrågasätta och diskutera skapar vi möjligheter för förändring.
3. Det kan hända att bilderna framkallar jobbiga känslor hos elever, framför allt hos tjejer. Det är
viktigt att visa förståelse och bekräfta elevernas känslor. Vid behov kan du hänvisa eleverna till
bl.a.:
• Ungarelationer.se: www.Ungarelationer.se
• Tjejjouren.se: www.tjejjouren.se
• Ungdoms- och tjej- och transjourer: www.unizon.se/hitta-jour
• SNAF: www.snaf.se
• Killfrågor: www.killfragor.se
• ECPAT Sverige: www.ecpat.se/stodlinje
• Bris: www.bris.se
Det kan vara en bra idé att skriva ut några lappar med namn och kontaktuppgifter till dessa organisationer (se nästa sida).

att skriva ut:

Kvinno-, tjej-, ungdoms- och transjourer – här kan man hitta kontaktuppgifter till
kvinno-, tjej-, ungdoms- och transjourer runt om i Sverige.
Ungarelationer.se – ger stöd och information till ungdomar under 20 år som blir utsatta i
sin relation, är kompisar till någon som blir det, eller är de som utsätter.
Tjejjouren.se – vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20,
men också till anhöriga till unga tjejer eller till de som är nyfikna på tjejjoursrörelsen.
SNAF – står för Sexualkunskapen ni aldrig fick, och riktar sig till unga kvinnor och icke-binära som tycker att det är jobbigt att prata om sex och sexualitet men vill gärna prata med
någon om det.
Killfrågor – en anonym chatt för ungdomar.
ECPAT Sverige – hjälplinjen för barn under 18 utsatta för sexuella kränkningar, hot och
övergrepp på nätet eller IRL. Tel: 020 112 100.
Bris – står för Barnens rätt i samhället, och stöttar barn i utsatta situationer, bl.a. genom
hjälplinjen och chatt.

att skriva ut:

