
Självförsvar för tjejer 
– En film om överfall, hot och våld
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Många tjejer är trötta på att begränsa sitt vardagsliv på grund av rädsla. Att kunna 
gå säkert från bussen eller springa ensam i joggingspåret borde vara en 
självklarhet. Men tidningsrubrikerna talar sitt tydliga språk. Våldet har blivit ett 
vanligare inslag i vardagen.

Lektionstips:

Del 1.
Diskutera rädsla. När känner sig eleverna otrygga? 

Vad gör de för att känna sig mindre rädda? 

Prata om vilka risksituationer som eleverna möter. Hur kan de minimera sin 
otrygghet?

Se på filmen där vi tar upp följande råd för att undvika farliga situationer:

• Håll alltid uppsikt över ditt glas. Ta aldrig emot något att dricka från någon  
 du inte känner. 

• Gå inte hem i högklackat från en fest. Byt skor så att kan springa från någon  
 som förföljer dig.

• Om du åker pendeltåg, spårvagn eller tunnelbana på kvällen - sätt dig i  
 vagnen bakom föraren.

• Ring alltid en taxiväxel och beställ din taxi i förväg så vet du att du inte  
 hamnar i en svarttaxi. Ta aldrig en svarttaxi. 

• När du går ute på kvällen ska du helst gå på trottoaren i riktning mot trafiken  
 så att du får uppsikt över bilarna. På så sätt undviker du att någon kör upp  
 bakom dig och drar in dig i bilen.

• Håll till exempel en nyckelknippa i handen. Den kan bli ett väldigt bra vapen  
 om du blir överfallen.

• Var vaksam om nån vill att du ska hjälpa dem med något - till exempel med  
 bilen eller att hitta rätt väg på kvällen när inga andra människor är i   
 närheten. Det finns risk att bli indragen i bilen.

• Ett av dina bästa vapen är rösten: Skrik! Om du skriker får det ofta   
 gärningsmannen att tveka och det kan ge dig den där extra hundradelen du  
 behöver för att sparka, slå och springa.

• Om du går ensam på kvällen försök att hålla uppsikt över gatan där du går.  
 Håll dig ifrån mörka gator och gå inte med hörlurar. Då hör du inte om någon  
 är bakom dig.

• Ta gärna sällskap med någon eller gå på mer befolkade gator, även om de  
 innebär en omväg. 

• Många människor är rädda för att ingripa. Om någon skulle följa med dig in i  
 en portuppgång och du skriker på hjälp så är det inte säkert att någon   
 öppnar sin dörr för att hjälpa dig. Men om du skriker att det brinner så   
 kommer det garanterat ut människor och undrar vad som står på!

Del 2.
Självförsvar

Diskutera hur man ska bete sig i en hotfull situation. Det finns sätt att komma 
undan utan våld: 

Var inte rädd för att titta på och tilltala någon som följer efter dig, ibland kan det 
avskräcka en angripare från att ge sig på dig.

Finns det människor i närheten som kan gripa in? Försök att påkalla deras 
uppmärksamhet. 

Ring någon som kan möta upp dig på vägen. Det kan räcka att visa att du pratar 
med någon som vet var du är.

I extrema situationer har man enligt lag rätt att försvara sig med våld. Detta 
regleras i nödvärnsrätten. Filmen visar enkla rörelser och grepp för hur du kommer 
loss om någon tar strypgrepp på dig och försöker dra iväg med dig. Titta gärna på 
rörelserna i filmen flera gånger. Det går att välja avsnitt på filmens meny.

I lärarhandledningen medföljer också skisser över de grepp som har visats i filmen. 
Skisserna kan vara till hjälp när ni provar greppen på varandra. Detta passar bra 
att arbeta med under en gymnastiklektion. Tänk på att vara rädda om varandra!
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 vagnen bakom föraren.

• Ring alltid en taxiväxel och beställ din taxi i förväg så vet du att du inte  
 hamnar i en svarttaxi. Ta aldrig en svarttaxi. 

• När du går ute på kvällen ska du helst gå på trottoaren i riktning mot trafiken  
 så att du får uppsikt över bilarna. På så sätt undviker du att någon kör upp  
 bakom dig och drar in dig i bilen.

• Håll till exempel en nyckelknippa i handen. Den kan bli ett väldigt bra vapen  
 om du blir överfallen.

• Var vaksam om nån vill att du ska hjälpa dem med något - till exempel med  
 bilen eller att hitta rätt väg på kvällen när inga andra människor är i   
 närheten. Det finns risk att bli indragen i bilen.

• Ett av dina bästa vapen är rösten: Skrik! Om du skriker får det ofta   
 gärningsmannen att tveka och det kan ge dig den där extra hundradelen du  
 behöver för att sparka, slå och springa.

• Om du går ensam på kvällen försök att hålla uppsikt över gatan där du går.  
 Håll dig ifrån mörka gator och gå inte med hörlurar. Då hör du inte om någon  
 är bakom dig.

• Ta gärna sällskap med någon eller gå på mer befolkade gator, även om de  
 innebär en omväg. 

• Många människor är rädda för att ingripa. Om någon skulle följa med dig in i  
 en portuppgång och du skriker på hjälp så är det inte säkert att någon   
 öppnar sin dörr för att hjälpa dig. Men om du skriker att det brinner så   
 kommer det garanterat ut människor och undrar vad som står på!

Del 2.
Självförsvar

Diskutera hur man ska bete sig i en hotfull situation. Det finns sätt att komma 
undan utan våld: 

Var inte rädd för att titta på och tilltala någon som följer efter dig, ibland kan det 
avskräcka en angripare från att ge sig på dig.

Finns det människor i närheten som kan gripa in? Försök att påkalla deras 
uppmärksamhet. 

Ring någon som kan möta upp dig på vägen. Det kan räcka att visa att du pratar 
med någon som vet var du är.

I extrema situationer har man enligt lag rätt att försvara sig med våld. Detta 
regleras i nödvärnsrätten. Filmen visar enkla rörelser och grepp för hur du kommer 
loss om någon tar strypgrepp på dig och försöker dra iväg med dig. Titta gärna på 
rörelserna i filmen flera gånger. Det går att välja avsnitt på filmens meny.

I lärarhandledningen medföljer också skisser över de grepp som har visats i filmen. 
Skisserna kan vara till hjälp när ni provar greppen på varandra. Detta passar bra 
att arbeta med under en gymnastiklektion. Tänk på att vara rädda om varandra!
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Självförsvar för tjejer 
– En film om överfall, hot och våld
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