Alla kan göra något inget ingripande är för litet!
MVP – mentorer i våldsprevention – är ett program för skolan,
med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld.
Elever och lärare lär sig att ta
ansvar för varandra och säga
ifrån om de ser eller hör våld
och kränkningar. Vi på MÄN har
under många år anpassat och
utvecklat MVP för en svensk
kontext.
Nästan varannan person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att bli
utsatt för våld. Ännu fler, så gott som
varenda en av oss, kommer att bli vittne
till våld. Det här vet vi. Ändå saknas
det på många sätt rutiner för att arbeta
förebyggande.
I Sverige har vi valt att börja med skolan. MVP är ett sätt att arbeta med skolans värdegrund och ett sätt för elever
och lärare att träna sig i att ta ansvar för
varandra och för sin närmiljö. Målen
med programmet är att öka medvetenheten om våld, utmana stereotypa genusnormer och inspirera till att gripa in
före, under och efter att våld äger rum.
Genom dialog och reflektion skapas en

tillåtande lärandemiljö. Med våld menar
vi till exempel kränkande kommentarer,
trakasserier och sexualiserade övergrepp.

”Jag är så jäkla glad att ni äntligen pratar
om dessa saker – det bekräftar precis
allting jag upplever varje dag!”
Tjej, gymnasiet

MVP har fått stor spridning internationellt och utvärderingar visar att programmet ger resultat. MVP bygger på
en serie av sju lektioner och är anpassat
för elever på högstadiet och gymnasiet.
Kärnan i programmet är att jobba med
scenarion för att tillsammans reflektera
kring hur vi på olika sätt kan agera mot
våld i vår vardag.

Mentorer i våldsprevention är inspirerat av det
amerikanska programmet Mentors in Violence Prevention (MVP) som grundades 1993 av pedagogen,
författaren och dokumentärfilmaren Jackson Katz.
Programmet var bland de första att använda en så
kallad ”åskådaransats” i arbetet med att förebygga
mäns våld. I USA används programmet framgångsrikt inom militären, av idrottsförbund och skolor.

I Sverige effektutvärderas MVP av
Skolverket under 2015-2017 på uppdrag av regeringen.
MÄN har under många år anpassat och
utvecklat MVP för en svensk kontext.
Personalen på skolorna som använder
MVP får utbildning, handledning och
stöd av oss i arbetet.
Hör av er till oss på info@mfj.se om ni
vill komma igång. Tillsammans förebygger vi våld bland barn och unga!

Programmets sju tematiska lektioner.
1. Vilken åskådare vill du vara?
2. Killar och mäns våld
3. Trånga genusregler
4. Sexualiserade trakasserier
5. Sexualiserat våld
6. Homofobi
7. Kreativ workshop om åskådarrollen

96%

av de gymnasielever som
gått MVP tycker att programmet har varit bra eller
mycket bra

MVP:s fyra mål:
Ökar medvetenheten om våld
Utmanar vedertagna normer
kring kön, relationer och våld
Öppnar för dialog
Inspirerar till ledarskap och
åskådaringripanden

Idén med MVP är att
förebygga våldet innan
det sker. Programmet är
alltså inte till för att lösa
akuta problemsituationer,
utan handlar om att öka
medvetenheten hos alla,
så att våldet kan minska.

“Om det är ett gäng
grabbar som kommenterar någon kommer jag
att säga till att det är
onödigt även om jag får
vara beredd på att få skit
tillbaka. Förut har jag
fallit mer för grupptrycket.” Kille, gymnasiet

“Jag vet nu hur jag ska
agera före, under och
efter någon blir angripen
eller trakasserad.” Elev,
gymnasiet

Vill ni komma igång
med MVP?
Vi på MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP Mentorer i våldsprevention - för en svensk kontext.
Vi handleder, utbildar och hjälper er att komma igång
Läs mer info på www.ffv.me/metoder och www.mfj.se.
För frågor kontakta info@mfj.se.
Tillsammnans förebygger vi våld bland barn och unga!

MVP - Mentorer i våldsprevention
Förebygg våld bland barn och unga!

