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Unga män vanligaste förövarna i brottsstatistiken 



Åskådarperspektivet 

¤  Våldet är uttryck för machokulturen  

¤  Övergripande syfte - bryta mäns tystnad om mäns våld  

¤  Fokus på mäns våld = motstånd. Åskådarperspektivet = motivation 

¤  ”De som såg, men inte gjorde någonting för att stoppa” 

¤  Alla är vi någon form av åskådare  

¤  Vuxna ifrågasätter barn som ”lägger sig i” - elever ifrågasätter ”golare” 



Vad innehåller MVP-handboken? 

ü   Elva MVP-pass 
 
ü   Information om MVP 
 
ü   Begreppslista 
 
ü   Stödlista 
 
ü   Scenarion som bilagor  
 
 
Samtliga nyckelpersoner och mentorer får MVP-handboken 



Samverkanspartners 



De elva MVP-passen 

Vad är MVP? 

Vilken 
åskådare vill 

du vara? 

Vad är våld? 
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Workshop om 
åskådarrollen  



Rekryteringsprocessen  

Rekrytering av 
nyckelpersoner 

(NP) 

NP modellerar tre 
pass för åk 8 

Intresserade i åk 8 
ansöker om att bli 
MVP-mentor inför 

åk 9 

NP intervjuar 
anmälda 
mentorer 

NP väljer sex 
pojkar och sex 

flickor   

Utvalda mentorer 
genomför en 

tvådagarsutbildning 

NP handleder 
mentorerna 

inför varje pass 

Mentorerna håller 
passen för åk 6 
(minst två NP 

närvarar) 

Direkt efter 
utvärderar NP och 
mentorer passet - 

feedback 

Två återträffar 
per år med 

kommunens 
MVP-mentorer 

- Mingel, utbyte 
av information 
och utvärdering 

Booster-träff  
och 

övernattning 



Frågor till MVP-mentorerna 

¤  Hur har MVP ändrat ditt sätt att tänka och agera i konfliktfyllda 
situationer?  

¤  Har det blivit lättare för dig att säga ifrån när dina vänner säger 
någonting kränkande gentemot andra?  

¤  Upplever du att fler vågar ingripa och att konflikterna har minskat 
med hjälp av MVP? 

¤  Kan du, som elev, förändra yngre elevers beteenden mer än vad 
en vuxen i skolan kan? Om ja, varför? 

¤  Vilka pass har haft störst inverkan på eleverna i skolan? 

 



Tack för ert deltagande! 


