
Organisationer med webbsidor

Ecpat Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.
https://ecpat.se/

Gratisiskolan.se ägs och drivs av Kunskapskraft & Media Sweden AB. Tanken är att erbjuda
skolpersonal kostnadsfria material och verktyg kring viktiga samhällsfrågor. Webbplatsen
finansieras av de avsändare som lägger upp material, filmer eller länkar.
https://gratisiskolan.se/

Lajka är en kostnadsfri digital plattform med material för elever, skolpersonal och föräldrar.
Här hittar du verktyg för att skapa en schysst nätvardag. https://lajka.prinsparetsstiftelse.se/

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit
utsatta för någon form av sexuellt övergrepp, oavsett om övergrepp skett online eller offline.
Du som anhörig är också välkommen för stöd och rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta
oss för stöd, oavsett din ålder eller könsidentitet. Vi arbetar även förebyggande och erbjuder
workshops och föreläsningar i skolklasser och utbildar yrkesverksamma, exempelvis skol- och
vårdpersonal. https://www.novahuset.com/

Rädda barnen Här finns skolmaterial, bland annat Stopp! Min kropp! Med konkreta tips och råd
om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.
Materialet är spännande och lärorikt för barnen - och enkelt att använda för dig som vuxen.
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/

Skolverket, Nytt i läroplanernas inledande delar 2022. På den här sidan hittar ni information
om de nya formuleringarna i de inledande delarna i alla läroplaner utom i förskolans läroplan.
Formuleringarna handlar om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer och om andra delar
av skolans värdegrundsarbete och börjar gälla den 1 juli 2022.
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pagrundskoleniva/nytt-i-l
aroplanernas-inledande-delar-2022

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt
medie- och informationskunnighet. https://www.statensmedierad.se/

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Det innebär att vi inte är en ideell
organisation. Vi brinner för de frågor vi driver och vi vill bidra så mycket vi kan för att skapa en
bättre skola i Sverige. Vi har tagit hjälp av de kunnigaste personer vi har hittat för att förmedla
aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor. Detta är inte gratis för oss, alla som
arbetar i och för stiftelsen har löner och arvoden. Vi har valt att fokusera på områdena droger,
grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från
dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter
till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska
prioriteringar, och därför har vi valt att kostnadsfritt erbjuda nedladdningsbart utbildningsmaterial till
Sveriges alla skolor. Vi skickar dessutom ut tryckt material, till exempel Föräldrahandboken,
kostnadsfritt till utvalda målgrupper och årskurser. https://aktivskola.org/
Här finns flera gratis föreläsningar till skolor.
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Surfa Lugnt är en ideell förening som vill att alla barn och unga i Sverige, på jämlika villkor
och i trygghet, ska kunna tillgodogöra sig allt det positiva som finns på Internet.Vår utgångspunkt
är att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen.
Eftersom det digitala livet är lika verkligt som allt annat och allt hänger ihop tycker vi att frågan ”Hur
var det på nätet idag?” borde vara lika naturlig som frågan ”Hur var det i skolan, eller på fritids,
eller på fotbollsträningen idag?”. https://surfalugnt.se/

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är
kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt
tidigare. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan
vara. https://ungarelationer.se/

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa.
Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. På Youmo
kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Du kan
också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar. Youmo är en del av UMO.se.
Det är Sveriges regioner som ansvarar för Youmo och UMO. Det är de som har hand om vård och
hälsa i Sverige. Det som finns på sajten har granskats av personer som är experter på Youmos
ämnen. Översättningarna är granskade av flera personer som kan både svenska och det språk
som vi har översatt till. Det finns affischer, visitkort och annat material om Youmo att beställa eller
ladda ner. Information om materialet hittar du på UMO. Mejla info@youmo.se för att beställa
material. Mejla gärna info@youmo.se om du hittar något fel, eller om du har förslag på hur vi kan
göra Youmo bättre. Vi tar emot mejl på svenska och engelska. Youmo är ett samarbete med
myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Det är regeringen som har betalat för
att skapa Youmo. https://www.youmo.se/

Lästips
Mitt barn på nätet (2017) Maria Dufva

Nollan och nätet 1 – Noelias hemlighet (2020) Caroline Engvall. Det finns också flera böcker
i serien och Caroline Engvall föreläser också. Finns även lärarhandledning att ladda ner

Världens viktigaste bok: om kroppen, känslor och sex (2012) Nathalie Simonsson

Värsta bästa nätet: Bli säker och trygg på sociala medier, i chattar och spel (2018)
Maria Dufva

Värsta bästa svårsnacket: om porr, sex & samtycke (2021) av Maria Dufva och Maria Ahlin

Filmer

Jag tror jag är lite kär i dig bygger på verkliga händelser, på kända och okända fall där framför
allt unga flickor har råkat väldigt illa ut. Föräldrar och lärare är många gånger ovetande om vad
barn och unga gör och vilka de har kontakt med när de surfar på nätet. Hur ska vi då kunna skydda
våra barn och hur ska vi prata med dem om det här? Vi behöver ofta själva mer kunskap för att
kunna lära barnen hur man förhåller sig på nätet, vad man skriver och vilka bilder man publicerar.
Till filmen har vi producerat en lärarhandledning med diskussionsfrågor att jobba med i
klassrummet. Man kan jobba i helklass eller i mindre grupper, det viktigaste är att man tillsammans
pratar om alla frågor som kan uppstå. Diskussionsunderlaget är framtaget i samråd med
Ulrika Rogland. https://aktivskola.org/nyhetsarkiv/jag-tror-jag-ar-lite-kar-i-dig/
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