
 

”Allt vi inte pratar om” görs av jämlikhetsstiftelsen Make Equal och 
Thor Rutgersson i samarbete med Studiefrämjandet och med 

IOGT-NTO, Bonnier Bookery, Acast och Månpocket 
 

Killar och män ska vara starka, de får inte visa känslor eller söka hjälp. 
Känns det igen? Dessa normer gör att många killar och män lider i det tysta, 
vilket skadar oss alla. Vi hjälper er att påbörja samtalet om det som skaver 
och ger er verktyg för att skapa förändring. Ni kan antigen anlita oss för att 
hålla en föreläsning eller workshop alternativt använda er utav det 
kostnadsfria lärarhandledningen som är ett metodmaterial med syfte att 
skapa ärliga, öppna och självrannsakande samtal bland elever.  
 
Anlita oss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Även i de tryggaste av rum drar sig många killar och män för att prata om det 
som skaver. Därför erbjuder vi ett utbildningskoncept där vi leder vägen och 
öppnar upp för samtal kring svåra och känsliga ämnen. Utbildningens 
metodmaterial baseras på satsningen “Allt vi inte pratar om” (Läs mer på 
alltviintepratarom.se) som består av en bok, e-bok, ljudbok, 
studiehandledning och poddserie (se mer info nedan). 
 
Materialet behandlar sex brännande teman - kärlek, ego, sex, skörhet, 
flyktvägar och vänskap. Föreläsningen och workshopen har olika upplägg 
beroende på om deltagarna har läst boken och/eller lyssnat på poddserien 
Boka en föreläsning eller workshop som baseras på konceptet "Allt vi inte 
pratar om" och/eller en samtalsledare för en killmiddag (läs mer på 
killmiddag.se). Vi tillhandahåller samtalsguider som baseras på konceptets 
sex teman. Inga förhandskunskaper krävs, det enda vi efterfrågar är viljan att 
skapa förändring. 
 

Tid 
 

Föreläsning 1 – 3 timmar  
Workshop 3 – 4 timmar  
 
 
 
 
 

   ALLT VI INTE PRATAR OM 
 
(/ 



Om ”Allt vi inte pratar om”                                                                                                    
                                                                                                                          

Sommaren 2016 lanserade vi kampanjen #killmiddag som uppmanar    
killar och män att prata med varandra – ärligt och självrannsakande,   
utan pekpinnar och dömande blickar (Läs mer på killmiddag.se). 
Vi har dock märkt att det behövs killar och män som leder vägen, som 
öppnar upp för samtal om det som skaver. Med Allt vi inte pratar om vill vi 
göra det lättare för killar och män att samtala kring svåra och känsliga 
ämnen. Boken innehåller personliga berättelser kring ämnen  
som sex, kärlek, vänskap, skörhet, ego och flyktvägar. 
 
Beställ boken här:  
Bonnier, minimum 50 exemplar  
torgny.lundin@bonnierforlagen.se, 08-696 80 92  
Mängdrabatt vid större beställningar  
 
Adlibris, under 50 exemplar  
Boken Allt vi inte pratar om 
Pris: 54:- st. privatperson 

 

 

Lärarhandledningen är ett metodmaterial med syfte att skapa ärliga, öppna 
och självrannsakande samtal bland elever. Den riktar till dig som ser 
skolans viktiga roll i arbetet mot ett jämlikt samhälle och en 
samtyckeskultur. Materialet är uppbyggt runt satsningens sex olika teman 
och är anpassat för skolungdomar från 14 år och uppåt. Materialet 
tillämpas helst vid sju olika lektionstillfällen, men går att anpassa. Ladda 
ner handledningen på: http://alltviintepratarom.se/lararhandledning-ute/ 
 
 

Målgrupp  
 

“Allt vi inte pratar om” passar alla verksamheter och skolor som vill ge 
killar och män verktyg för att delta i jämställdhetsarbetet. Föreläsningar 
och workshops kan hållas för könsblandade grupper men killmiddagar är 
separatistiskt, enbart för de som definierar sig som killar/män. 
 

Lärarhandledning 
 
 
 
 


