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OM MIFFOTV

Delar som ingår i serien:
• MiffoTv, 8 x 30 minuter tv som du hittar på urskola.se.
• Om rätten till …. 8 x 5 minuter fördjupande webb-tv som 

du hittar på urskola.se.

I den här säsongen av MiffoTv har programledarna bestämt 
sig för att förstå mer av hur vi i vårt samhälle lever och lär 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det som 
vid en första anblick kan tyckas vara en självklar rättighet 
här hos oss idag visar sig vid Sebbes, Nancys och Fias utfors-
kande inte alls vara så självklart och deras upplevelser leder 
till en hel del tankar och funderingar. Seriens programledare 
har alla en utvecklingsstörning. De tillhör en perifer grupp i 
samhället som ofta inte har samma friheter och rättigheter 
som ”normalstörda”. De tar i denna programserie för sig av 
det som många av oss betraktar som självklart. Tittaren får 
följa med på en färd genom Sverige där programledarna mö-
ter människor som lever i andra verkligheter än vad de själva 
gör. Förhoppningen är att programmen ska väcka tankar och 
känslor och leda till fördjupande diskussion om de mänskliga 
rättigheterna.
 MiffoTv vänder sig i första hand till utbildningar inom 
folkbildningen men fungerar också utmärkt i flera av gymna-
siets kurser – inte minst i ämnet samhällskunskap.

”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokra-
tiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” utdrag 
ur Skollagens § 4.

”Folkbildningsrådet har beviljats medel för att genomföra 
en utbildningsinsats inom folkbildningen, men inriktning på 
mänskliga rättigheter,...//” utdrag ur Regeringens riktlinjer 
för Folkbildningsrådet 2016.

I Skollagen, i Lgy 11 liksom i regeringens uppdrag till folkbild-
ningen framgår det tydligt att gymnasieskolan och folkbild-
ningen har ett viktigt uppdrag i att arbeta med målet att öka 
kunskapen om de mänskliga rättigheterna. Genom att låta en 
del av det arbetet utgå från en serie som MiffoTv får många 
frågeställningar och diskussioner ytterligare en dimension 
som hade saknats om samma ämne behandlats utifrån en lä-
romedelstext eller en annan typ av utbildningsprogram.

HANDLEDNING – MIFFOTV – RÄTTEN TILL FRIHET 

ÅTTA (8) HALVTIMMESAVSNITT SAMT ÅTTA KORTA WEBBPROGRAM.

FÖRORD FRÅN RÖDA KORSETS FOLKHÖGSKOLA

Den 10 december 1948 antas Deklarationen om de Mänsk-
liga Rättigheterna av FN. En deklaration är ett uttryck för en 
vilja. Genom att en stat ratificerar en deklaration ställer man 
sig bakom denna vilja.
 Deklarationen om de Mänskliga rättigheterna formule-
rades utifrån erfarenheterna från andra världskriget. Ett krig 
som hade gett Europa fruktansvärda upplevelser av vad en 
total avsaknad av respekt för människovärdet kunde leda till. 
Budskapet från FN var tydligt: alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter. De är rustade med förnuft och 
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av bro-
derskap. Sedan deklarationen kom 1948 har fler rättigheter 
formulerats och tillkommit. Idag då vi har stora möjligheter 
till omvärldsrapportering och global uppdatering råder det 
ingen tvekan om att frågorna om de mänskliga rättigheterna 
fortfarande är brännande aktuella.
 I MiffoTv lyfts många av dessa brännande frågor. Pro-
gramserien visar ett sätt att närma sig frågorna som inte är 
till för att behaga utan för att ge nya perspektiv och medverka 
till att förändra ditt och allas vårt sätt att tänka om mänskliga 
rättigheter. Allt som de medverkande i serien gör tycker man 
kanske inte är okej; mycket av det de gör kan provocera. Men 
serien mänskliggör frågorna på ett tänkvärt vis.
 Programledarna Sebastian, Nancy och Fia, har alla en 
utvecklingsstörning, olika funktionsvariationer, som har gett 
dem erfarenhet av hur de ibland blir särbehandlade av andra 
människor. I serien gör de en resa genom Sverige för att be-
lysa, testa och undersöka några av artiklarna i Deklarationen 
om de Mänskliga Rättigheterna.
 Serien tar upp mänskliga rättigheter på ett konkret sätt 
och med verkliga personer och känslouttryck. Serien inbju-
der till diskussion kring den rättighet som beskrivs i varje 
enskilt program. Mänskliga rättigheter är odelbara, de sitter 
ihop och de är okränkbara. Trots detta sker kränkningar och 
förlöjliganden av människor, dagligen, nära dig och kanske är 
du en av de som blivit kränkt?
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FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UPPGIFTER PÅ SERIENIVÅ

Vid samtal om de mänskliga rättigheterna hamnar man lätt i 
sakpolitiska diskussioner istället för i ett samtal på ett mer fi-
losofiskt plan. Båda perspektiven är viktiga, men sträva efter 
att särskilja de två genom att till exempel:
• inleda med tid för egen reflektion kring varför något de-

finieras som en mänsklig rättighet
• skriva ner vilka känslor avsaknaden av den mänskliga 

rättigheten väcker hos oss
• samtala i par om till vem man skulle vilja ge den mänsk-

liga rättigheten om man själv tvingas avstå ifrån den

Arbeta sedan vidare med att:
• be alla formulera två konkreta förslag till vad vi skulle 

kunna göra i vårt samhälle för att öka möjligheten för 
alla att omfattas av den mänskliga rättighet det handlar 
om

• samtala parvis om vilka hinder eller motstånd det finns 
för att nå fram till ett samhälle där alla omfattas av den 
mänskliga rättighet det handlar om.

Sedan den ursprungliga Deklarationen om de mänskliga rät-
tigheterna upprättades 1948 har det tillkommit nya konven-
tioner, bland annat den konvention som rör rättigheter för 
människor med funktionsnedsättning. I MiffoTv har man valt 
att lyfta fram åtta områden från Deklarationen om de Mänsk-
liga rättigheterna. Arbeta i par med att:

• rangordna de mänskliga rättigheter som serien tar upp - 
vilka är viktigast och varför?

• välja ytterligare en rättighet - om serien hade haft ett ni-
onde avsnitt. Motivera ert val och presentera för grup-
pen i form av ett argumenterande tal.

De tre programledarnas utforskande handlar mycket om det 
som händer i Sverige och som ligger nära vår vardag här och 
nu. För att vidga perspektivet och göra utblickar är FN:s Glo-
bala Mål bra att knyta an till.

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UPPGIFTER PÅ AVSNITTSNIVÅ

AVSNITT 1 VÅRA KROPPAR
– OM RÄTTEN TILL SIN KROPP

MiffoTv:
I Sverige har vi större frihet än i de flesta länder, vi kan göra 
nästan vad som helst med våra kroppar. Programledarna 
undersöker gränserna för vad man får göra med sin kropp 
genom att besöka Nikita som säljer sex och ser sig som små-
företagare. Med honom talar de också om var gränsen går för 
vad man kan göra med andras kroppar – där blir ord och be-
grepp som trafficking och prostitution centrala.

– om rätten till sin kropp:
Lena Halldenius, professor i Mänskliga Rättigheter, Histo-
riska institutionen i Lund pratar om hur lagstiftning och 
människors värderingar måste hänga samman och hur vårt 
beteende påverkar kropparna hos människor i andra delar 
av världen. Slavarbete – finns det idag? Malin Isaksson, uni-
versitetslektor, inriktning folkrätt, Malmö högskola berättar 
hur det sexuella våldet används vid krigföring.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN

Till stor del bygger förslagen i handledningen på innehåll som 
representanter från Röda Korsets folkhögskola har bidragit 
med. Det innebär att du som väljer att använda serien för en 
annan målgrupp kan behöva anpassa de idéer och förslag du 
får här till din grupp – i allt ifrån tilltal till kunskapsnivå.
 Du kan välja att använda de korta webb-programmen 
antingen fristående eller som ett komplement till halvtim-
mesavsnitten; antingen för att ge förförståelse eller i efterar-
betet. I förslagen till hur man kan arbeta vidare med MiffoTv 
presenteras dels övergripande frågeställningar och uppgifter 
att använda oberoende av vilket avsnitt man tittar på, dels 
förslag kopplade till varje enskilt avsnitt. Sist i handledning-
en finns de mänskliga rättigheter som serien tar upp samlade 
tillsammans med länktips och tips på fördjupande material.
 Till varje mänsklig rättighetstema finns uppgifter under 
två rubriker - Diskutera, som innehåller frågeställningar som 
passar både webb-programmen och MiffoTv och Reflektera, 
som i högre grad utgår ifrån MiffoTv:s halvtimmesavsnitt. Va-
riera redovisningsformer och sätt att diskutera utifrån grup-
pens behov. Några tips för Diskutera:
• Kortskriv tre minuter - då får alla möjlighet att skriva ner 

sina tankar, formulera en fråga eller skriva en kommen-
tar. Låt texten förbli privat om inte någon önskar något 
annat.

• Variera samtalsgruppernas storlek och sammansättning.
• Ge alla chansen att komma till tals genom EPA – enskilt, 

par, alla. Det vill säga ge först tid för enskild reflektion, 
därefter för samtal i par innan ni går över till samtal i hel 
grupp.

• Gör VENN-diagram för att synliggöra bland annat an-
svars- och rollfördelning, till exempel i samband med 
bostadsbrist, utbildningsansvar, gränserna för kroppslig, 
övervakning och så vidare.

Frågeställningarna under Reflektera handlar mycket om den 
egna upplevelsen och känslan; och om inlevelse. Var noga 
med att samtalsklimatet är öppet och tillåtande – det är i mö-
tet mellan olika sätt att tänka, mellan olika perspektiv, som 
utveckling sker. Arbeta multimedialt för att träna flera förmå-
gor och stimulera olika uttryckssätt. Några tips för Reflektera:
• Skriv poesi, låttexter eller noveller utifrån de möten som 

skildras i programmen.
• Rita, teckna, måla för att illustrera en känsla eller upple-

velse kopplad till innehållet i serien.
• Fotografera.
• Intervjua personer som utifrån seriens innehåll kan för-

djupa ämnet eller ge nya perspektiv. Skriv artiklar eller 
reportage.

• Ta del av nyhetsflödet i dagstidningar, radio och tv och 
skapa ett ljud- bild och textkollage kopplat till seriens 
innehåll.

• Arbeta med drama - sök på dramapedagogik för tips och 
idéer.
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Innan ni tittar
• Var och en skriver ner tre saker som de aldrig skulle till-

låta sig själva, eller någon annan, att göra med sin kropp.
• Äger vi i vårt samhälle idag rätten till våra kroppar? Fun-

dera tillsammans.

När ni har tittat

Diskutera
• Programledarna ställer en fråga till nakenmodellerna 

om var deras gräns går för vad de kan göra framför ka-
meran. Vad svarar de? Varför tror du att de drar gränsen 
just där?

• Var går gränsen går mellan nakenmodellande som konst 
och nakenhet som porr?

• Har den tekniska utvecklingen och digitaliseringen gjort 
det farligare eller svårare med gränserna för rätten till 
den egna kroppen? Till exempel utifrån risken för att bil-
der publiceras på nätet.

• En gräns för rätten till den egna kroppen som ibland 
framförs är att man får göra vad man vill så länge det inte 
skadar någon annan. Diskutera det sättet att tänka när 
det handlar om:

 – sexhandel
 – bruk av droger
 – skönhetsoperationer
 – avancerad sjukvård eller att neka sjukvård 
 (t ex organdonation, blodtransfusion)
 – abort
 – eutanasi (dödshjälp)
 – självskadebeteende
 – självmord

• Nikita har sålt sex sedan han var 15 år gammal och ser 
det som självklart att han äger rätten att använda sin 
kropp till det. Hur tänker ni kring det? Spelar ålder och 
mognad någon roll för rätten till den egna kroppen?

• Lagen gör skillnad på att köpa och sälja sexuella tjänster. 
Vilken skillnad och varför? När den nuvarande sexköps-
lagen infördes var det en del debatt kring den. Varför? 
Vad tycker ni?

• Vissa menar att allt lönearbete är en form av försäljning 
av den egna kroppen. Utifrån det sättet att tänka, är det 
ok att sälja sin kropp? Motivera!

• Hur vi väljer att leva i Sverige kan få stora konsekvenser 
på andra håll i världen. Hur vi konsumerar kläder kan 
få konsekvenser för kvinnor i Bangladesh som jobbar i 
textilfabrikerna. Vilka andra vardagsbeslut kan ha bety-
delse för människor antingen nära eller långt ifrån oss?

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos Nikita som 

säljer sexuella tjänster?
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos nakenfoto-

grafen?
• Vilka tankar och känslor väcker orden prostitution och 

trafficking?
• Vilka tankar och känslor väcker samtalet om hur vår 

konsumtion påverkar andra människor?
• Vilka tankar och känslor väcker följande citat ” För att 

kunna bestämma över sin kropp så måste man inse att 
man är lika mycket värd som alla andra”?

AVSNITT 2 EN HÖGRE MAKT
 – OM RÄTTEN TILL RELIGIONSFRIHET

MiffoTv
I det här avsnittet prövar Fia och Sebastian en häxflaska och 
deltar vid en fullmåne-ceremoni hos häxor i Uppsala. När 
programledarna hänger tillsammans med medlemmarna i 
ett Hare Krishna-samfund och tar del av deras ceremonier 
och religiösa tankar, funderar de på varför tro är så viktigt.

Webb – om rätten till religion
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns 
högskola som berättar att de flesta religioner inte är missio-
nerande så som kristendom och islam. Malin Isaksson, uni-
versitetslektor inriktning folkrätt, Malmö högskola talar om 
religionsfrihet utifrån lagens definition.

Innan ni tittar
• Vilken roll spelar religion för människor? Samtala om 

rätten att vara religiös; och om rätten att välja bort reli-
gion. Varför är rätten till religion en av de mänskliga rät-
tigheterna?

När ni har tittat

Diskutera
• Behöver människor något att tro på? Vad är det som är 

viktigt i att ha en tro?
• Vad ger religion för positiva effekter för människor?
• Vilka negativa konsekvenser kan religionen ha för männ-

iskor och samhällen?
• Vilka för- respektive nackdelar finns det med att ha reli-

giösa regler, till exempel kost- eller klädregler?
• Har man rätt att kritisera andra människors tro eller 

religion? Vilka konsekvenser kan bristen på kritiskt tän-
kande i förhållande till en tro leda till?

• Vilken roll spelar föräldrars tros-tillhörighet, politiska 
tillhörighet eller annan form av starka övertygelse för 
barnen? Vilken rätt har barnen? Vilken rätt har föräldrar 
att bestämma i religiösa frågor över sina barn?

• Religionsfrihet är också rätten att inte vara religiös, kan 
det vara känsligt bland släkt och vänner som är troende?

• Vilken roll tror du att religionen har spelat i mänsklighe-
tens historia?

• Alla de religiösa grupper som programledarna besöker 
har tydliga regler, vanor, ceremonier och ritualer – vilken 
betydelse har det för den enskilda individen och för kol-
lektivet?

• Kan du utöva vilken tro som helst så länge du inte skadar 
andra? Jämför gärna med diskussionen om rätten till den 
egna kroppen.

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos häxorna?
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos Hare 

Krishna?
• Vilka tankar och känslor väcker de olika ritualer och ce-

remonier som programledarna deltar i?
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AVSNITT 3 VARA IFRED
 – OM RÄTTEN TILL PRIVATLIV

MiffoTv
Programledarna undersöker olika typer av privatliv. De träf-
far en eremit som lever nära naturen och som har lämnat sta-
den och konsumtionssamhället. De möter också en som vet 
hur det är att leva extremt öppet -  i ett skyltfönster i staden. 
Och så samtalar de med bloggaren som lägger ut mycket om 
sitt privatliv på nätet.

Webb – om rätten till privatliv
Karna Andersson, leg. psykolog och terapeut pratar om att 
vara trygg i sig själv som en grund för privatlivet. Malin Isaks-
son, universitetslektor, inriktning folkrätt, Malmö högskola 
delar med sig av sina tankar om övervakningssamhället och 
gränserna för statens rätt att syna våra privatliv.

Innan ni tittar
Vad är integritet? Vad är privatliv?

När ni har tittat

Diskutera
• Vilka är de största hoten när det gäller övervakning? Vil-

ken roll för den personliga integriteten spelar:
 – privata företag
 – statliga och kommunala myndigheter och institutioner
 – stat, landsting och kommun
 – hackers på nätet
 – näthatare
 – politiska organisationer
 – utländska stater

• Vilka rättigheter behöver vi ha för att kunna sätta grän-
ser? Vilka skyldigheter har vi mot andra för att värna de-
ras integritet?

• Många önskar ha en närhet till naturen och möjlighet att 
kunna se samspelet i naturen? Vad beror en sådan läng-
tan på?

• Är Mikael Åkerman ensam? Är han mer ensam än:
 – människor bosatta i staden,
 – ett barn utan syskon,
 – den som arbetar till sjöss eller reser 
 mycket i sitt arbete?

• Är det någon skillnad på att vara ensam och att vara 
själv? Diskutera olika sätt att se på begreppet ensamhet.

• Mikael tillverkar saker själv, medan andra lever i ett kon-
sumtionssamhälle där prylar räknas. Hur ser du på Mi-
kaels sätt att tänka?

• Är du aktiv på sociala medier? Varför eller varför inte?
• Är det ok att idag inte finnas på sociala medier eller att 

sakna till exempel mail eller mobiltelefon? Vilka konse-
kvenser kan valet att inte vara en del av den digitala värl-
den få för individen och för hens släkt och vänner?

• Kan det vi visar av oss själva idag på nätet eller via olika 
typer av digitala spår bli påverka saker i framtiden? Till 
exempel möjligheten att få jobb, bli trodd på, ha en rela-
tion.

• Vad säger psykologen Karin Andersson om hur vi kan bli 
trygga i var våra gränser för det privata går? Håller du 
med henne? Motivera.

• Är det någon skillnad på att vara privat eller personlig? 
Diskutera hur öppen, privat eller personlig man kan vara 
i olika sammanhang. Till exempel när du:

 – publicerar bilder på sociala medier
 – skriver på sociala medier
 – träffar och pratar med nya människor i skola 
    eller arbete
 – träffar och pratar med nya människor på en fest 
    eller liknande
 – gör en studieuppgift eller skriver en ansökan

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos eremiten 

Mikael Åkerman?
• Vilka tankar och känslor väcker vistelsen i skyltfönstret?
• Vilka tankar och känslor väcker träffen med bloggaren 

Katrin Zytomierska?

AVSNITT 4 KUNNA GREJER
 – OM RÄTTEN TILL UTBILDNING

MiffoTv
Alla har rätt till utbildning. I många länder, men även i , får 
inte alla utbildning. Det gäller inte minst de många med en 
utvecklingsstörning som inte ges samma förutsättningar och 
utbildningsförmåner som andra. Sebastian åker till Gotland 
för att ta körkort. Vi får också följa med Nancy och Sebastian 
när de går en utbildning för att ta jägarexamen.

Webb – om rätten till utbildning
I programmet möter vi Inger Ashing, ordförande Rädda Bar-
nen, Malmö och Malin Isaksson, universitetslektor, inriktning 
folkrätt, Malmö högskola som berättar om grupper i samhäl-
let som har problem med att få utbildning. Samtalet handlar 
om särskilda behov och hur det påverkar ens rätt till utbild-
ning. Utbildning i sig är grunden för delaktighet, medborgar-
skap och demokrati.

Innan ni tittar
• Vad säger begreppet utbildning dig? När du tänker på al-

las rätt till utbildning vad får du då för bild framför dig? 
Varför är utbildning en mänsklig rättighet tror du?

När ni har tittat

Diskutera
• Kan alla lära sig vad som helst? 
• Vilka hinder finns för människor när det gäller utbild-

ning och hur långt man kan nå?
• Vad kan samhället göra för att minska dessa hinder? 
• Vilka svårigheter finns i utjämning av hinder? Lista olika 

faktorer som påverkar.
• Är det självklart att alla barn i ett land har rätt till skol-

gång?
• Hur kan man göra för att barn till föräldrar som lever 

gömda inte ska missa sin skolgång?
• På vilket vis är utbildning grunden för att kunna delta i 

samhället på olika sätt?
• Vill vi att världen ska bli en bättre plats så behöver alla få 

utbildning, och då behöver vi hjälpa barn i andra länder 
också. Hur gör vi det på bästa sätt?

• På vilket sätt kan utbildning leda till stärkt självkänsla 
och större möjlighet att försvara sina rättigheter?
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• Är det någon skillnad mellan formell utbildning - det vill 
säga att ha gått i skola eller organiserad undervisning - 
och att lära sig på egen hand? Motivera.

• Har det betydelse vilka saker jag lär mig?
• Hur vet du vilka talanger för att lära som du har?
• Hur viktig är attityd, vilja och inställning för att vi ska 

lära oss?

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väckte försöket att ta jägarexa-

men?
• Vilka tankar och känslor väckte försöket att ta körkort?
• Är den som kan ”mycket” mer värd än den som kan ”lite”?
• Vad är kunskap och vad är förmåga? Är det skillnad på 

kunskap och förmåga?

AVSNITT 5 TAK ÖVER HUVUDET
 – OM RÄTTEN TILL BOSTAD

MiffoTv
År 2015 fanns det cirka 34000 hemlösa i Sverige. En av dem 
är Johan Jägermo som berättar om sin vardag och om hur han 
tänker kring sitt behov av bostad. En som lever ett liv helt 
olikt Johans är den välbärgade Gabriella. Hur ser hon på bo-
stadsfrågan?

Webb – om rätten till bostad
Marcus Knutagård, universitetslektor i socialt arbete, Soci-
alhögskolan Lunds universitet, och Malin Isaksson, univer-
sitetslektor inriktning folkrätt, Malmö högskola talar om 
bostadsmarknaden och vilken betydelse bostaden har för 
den enskilde individens möjlighet att få tillgång till andra rät-
tigheter självklara för de flesta av oss – hälso- och sjukvård, 
utbildning och kommunal service.

Innan ni tittar
• Alla har rätt att bo, rätt till tak över huvudet – ser det ut 

så idag? På Sveriges bostadsmarknad finns hyresrätter, 
bostadsrätter och egna hem. Diskutera skillnaden mel-
lan olika boendeformer och fundera kring vem som bär 
ansvar för allas rätt till tak över huvudet.

När ni har tittat

Diskutera
• Hur börjar din dag? För Johan finns det bara bo eller inte 

bo, hur ser du på drömboende?
• Den som är bostadslös saknar mycket, en sorts grund-

läggande rättighet till en bra tillvaro. Vad tror du att den 
som inte har ett fast boende saknar? Vad skulle du sakna?

• Johan tycker att de som har det sämst i samhället är de 
som samhället behöver tänka mest på så att de kan få ett 
drägligt liv. Vem bär det ansvaret? Diskutera utifrån både 
den enskilde individen (du och jag) och samhället.

• Ansvaret för att stötta människor som har det svårt, vilka 
ska ta det? Är det:

 – släktingar
 – välgörenhetsorganisationer
 – staten
 – rika människor som skänker pengar

• Bostaden är central på flera olika sätt för att individen 
ska få en plats i samhället. Idag har många i storstadsom-

råden svårt att få tag i bostad. Vilka grupper är det som 
främst drabbas? Vilka följder får det för dessa grupper?

• De flesta är överens om att många nya bostäder måste 
byggas. Hur kan man lösa den akuta bostadsbristen un-
der tiden?

• Hur skulle du hjälpa om du kunde? Genom en organisa-
tion? Genom att betala skatt? Genom att stoppa pengar i 
en bössa på stan?

• Det finns många orsaker till att människor är hemlösa 
och flera anledningar till att det råder bostadsbrist på 
många platser i Sverige. Lista tillsammans några av dessa 
orsaker och anledningar och fundera kring om – och i så 
fall hur – de hänger ihop.

• Johan är fattig och bostadslös. Gabriella välbärgad och 
med tillgång till fler än en bostad. Trots helt olika förut-
sättningar och de stora skillnaderna mellan Johans och 
Gabriellas materiella standard verkar de ha samma be-
hov i grund och botten. Reflektera utifrån en jämförelse 
mellan Johan och Gabriella kring följande begrepp:

 – rättvisa
 – behovstillfredsställelse
 – basbehov
 – existensminimum
 – lyx

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väcker samtalet med Johan som 

är hemlös?
• Vilka tankar väcker hjälpaktionen att sälja tidningen Si-

tuation Stockholm?
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos Gabriella i 

herrgården?
• Vilka tankar och känslor väcker besöket på härbärget 

tillsammans med Johan?

AVSNITT 6 VÅRA KÖN
 – OM RÄTTEN TILL KÖNSIDENTITET

MiffoTv
Vi får följa Nancy och Sebbe när de gör en gender swap, det 
vill säga byter kön för en stund, för att känna hur det känns 
att bli bemött utifrån ett kön de inte själva känner sig som. 
Det handlar inte bara om utseende, röst och sättet att röra 
sig, utan även om yrken och intressen. Det handlar om att 
syna samhällets stereotyper.

Webb – om rätten till könsidentitet
Vierge Hård från RFSL-ung berättar om hur transpersoner 
inte söker vård på grund av bemötandet inom sjukvården 
och hur viktig rätten att få vara den man är och att få visa sin 
könsidentitet är.

Innan ni tittar
Vad är manligt respektive kvinnligt? Finns det något ni är helt 
eniga om? Arv och miljö – vad formar oss som individer? Hur 
påverkar miljön oss i våra könsidentiteter?

När ni har tittat

Diskutera
• Hur ska skolan vara för att vara en plats där det är tryggt 

att vara transperson?
• Vad innebär det att ett bemötande är likvärdigt och res-

pektfullt? Hur når man dit? Gör en handlingsplan.
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• Varför har vi behov av att definiera personer utifrån två 
olika kön?

• Vilka privilegier har könskategorin man? Hur ser köns-
maktordningen ut på din skola? Arbetsplats? Finns det 
andra maktordningar? 

• Hur markerar vi vår könsidentitet (genom rörelser, kläd-
val, röst, yrkeskategorier, intressen)? I samtalen med 
folk på stan skiljer sig svaren åt. En del talar om det yttre, 
andra om egenskaper. Hur tänker du – finns det något 
som är specifikt manliga respektive kvinnliga egenska-
per? Manliga respektive kvinnliga förmågor?

• I programmet undersöker programledarna stereotyper. 
Hur kan vi skapa ett större utrymme för alla att få vara 
den man är?

• Vad är det som skapar mig? Mitt sätt att tänka, mina 
önskningar, min längtan och så vidare?

• Behöver vi ett officiellt ”tredje” kön? Motivera!
• Känner du till behov och rättigheter för hbtqi personer? 

Är de rättigheterna annorlunda än de rättigheter som 
gäller i samhället i övrigt?

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väcker Nancys och Sebbes be-

sök i parken för att studera människor?
• Vilka tankar och känslor väcker Nancys praktik på bil-

verkstaden?
• Vilka tankar och känslor väcker Sebbes praktik på äld-

reboendet?
• Vilka känslor och tankar väcker samtalen om kön och 

könsroller?

AVSNITT 7 MÅ BRA
 – OM RÄTTEN TILL HÄLSA

MiffoTv
Sebbe tycker det är dags att gör något åt att han väger för 
mycket, medan Nancy istället vill ha hjälp att få lite mer 
muskler. De tar hjälp av en personlig tränare. Men att träna 
för att må bra – räcker det? Eller handlar välmående mer om 
att kunna påverka sitt liv, känna sig trygg och ha möjlighet 
att välja. Programledarna träffar också en dansinstruktör och 
prövar hur det är att få hypnos.

Webb – om rätten till hälsa
Margareta Kristensson - professor i Folkhälsovetenskap, Lin-
köpings universitet pratar om kopplingen mellan ekonomi 
och hälsa och om vikten av gemenskap med andra för att 
man ska må bra.

Innan ni tittar
• Varför är rätten till hälsa en mänsklig rättighet? Vad 

innebär god hälsa för dig?

När ni har tittat

Diskutera
• Hur mycket bör samhället engagera sig i människors 

hälsa?
• Vilka eventuella problem har vi i Sverige när det gäller 

att tillgodose människors behov av en god hälsa?
• Vilka utmaningar har världens utvecklingsländer när det 

gäller folkhälsa?
• Kroppsideal påverkar oss, men är de ett hot eller ett 

stöd?

• Kan man träna på ett positivt sätt som passar en själv?
• Märker du att det finns människor som tycker det är job-

bigt med alla krav på att äga saker, resa, se ut och klä sig 
på ett visst sätt?

• Är vänner och gemenskap viktigare än prylar och kon-
sumtion; eller är man vänner för att konsumera ihop?

• I agens Sverige tränar fler än någonsin på gym eller i an-
nan organiserad idrott, ändå mår vi inte bättre än tidiga-
re. Varför inte? Diskutera sambandet mellan välmående 
och träning.

• Alla de tre personer som programledarna besöker är 
verksamma utanför samhällets hälso- och sjukvårdsin-
stanser. Vad tänker ni om det? Diskutera utifrån:

 – ekonomi (privat och offentlig)
 – forskning och vetenskap
 – individens valfrihet (rätten till sin kropp)
 – samhällets ansvar för sina medborgare

• Utifrån innehållet i programmet – vilket skulle ditt re-
cept för god hälsa vara? Arbeta tillsammans med att ge 
tre konkreta råd till den som vill må bättre här och nu.

• Vem bestämmer vad som är god hälsa?
• I programmet nämns kopplingen mellan god ekonomi 

och god hälsa. Betyder det att människor i utvecklings-
länder och i fattiga regioner alltid mår sämre? Eller an-
vänder vi olika mått för vad god hälsa är?

• Undersökningar visar att människor med funktionsvari-
ationer ofta har en sämre hälsa än många andra grupper. 
Vad kan det bero på?

• Är god hälsa en förutsättning för att vara lycklig?

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos tränaren?
• Vilka tankar och känslor väcker besöket hos hypnositö-

ren?
• Vilka känslor och tankar väcker besöket hos dansin-

struktören?

AVSNITT 8 FRIHET
 – OM RÄTTEN TILL FRIHET

I det här avsnittet undersöker programledarna gränserna för 
frihet respektive ofrihet genom att besöka ett nunnekloster 
och ett högsäkerhetsfängelse. Vad betyder frihet för dig?
 I och med att samhället blir alltmer digitalt så ökar också 
möjligheten för företag, stater och andra att följa våra digitala 
spår. Vilka risker innebär detta? Janne Elvelid, policyanalyti-
ker, EU-kommissionen ger sin syn på saken och

Innan ni tittar
• Frihet – vad är det?

När ni har tittat

Diskutera
• När känner du dig fri?
• När känner du dig ofri?
• Diskutera begreppet frihet utifrån:
 – en plats
 – vägval, livsval
 – tankar och åsikter

• Hur hårda regler klarar vi av utan att känna ofrihet?
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• Kan skolan och dess regler upplevas på samma sätt som 
nunneklostret?

• I både klostret och fängelset är tillvaron reglerad? Vilka 
för- och nackdelar finns det med att leva en väldigt reg-
lerad tillvaro?

• Kan ett strikt reglerat liv leda till en större frihet? Moti-
vera!

• I programmet ställs klostret och det fria valet att vara 
nunna mot fängelsetillvaron som inte är självvald. Men 
skulle man kunna se fängelsetillvaron som lika självvald 
som klostertillvaron?

• Ulf som sitter i fängelse - dömd till sexton år för ett mord 
- beskriver att frihet för honom kan vara att bli inlåst i sin 
cell. Vad menar han?

• ”Friheten är dyrbar” säger Sebastian när han lämnar 
fängelset efter besöket där. Vad tror du det är som får ho-
nom att säga det?

• Varken klostret eller fängelset erbjuder wifi och den kon-
takt med omvärlden som de flesta av oss tar för given 
idag. Kan man vara fri utan att ta del av till exempel, so-
ciala medier, tv, radio och tidningar eller utan möjlighet 
att ringa eller kontakta vem man vill?

• Vilka tankar fick du efter mötet med Janne Elvelid kring 
det digitala samhället?

• Fundera igenom vilka digitala spår du lämnar under en 
vanlig vecka. Vad av det skulle du kunna göra analogt och 
utan att lämna spår?

• Var går gränsen för övervakning? Hur mycket tål samhäl-
let och vi själva?

Reflektera
• Vilka tankar och känslor väcker klosterbesöket?
• Vilka tankar och känslor väcker besöket i fängelset?
• Vilka tankar och känslor väcker den långtidsdömde Ulfs 

berättelse?


