
Verksamhetsåret löpte mellan 31 mars 2015 
och 31 mars 2016. 

Styrelsen har bestått av ordförande Karin Carlsson, kassör 
Therese Karlberg och ledamöterna Ida Qvarnström, Sofia 
Jaeger och Emilia Nordgren. 

Styrelsen har haft 6 möten under året.
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OM GRRL TECH
Vad är Grrl Tech
Grrl Tech är en förening som bedriver  jämställdhetsarbete på 
bred front. Vi arbetar utifrån en stark värdegrund om alla män-
niskors lika värde oavsett sexualitet, könsidentitet, funktionsför-
måga och kulturell bakgrund. I den andan intresserar vi oss för 
hur samhällsförändrande jämställdhetsarbete kan utföras på 
olika entreprenöriella sätt och på olika nivåer. Grrl Tech verkar 
för att sprida kunskap och engagemang för att skapa ett jäm-
ställt och ett normkritiskt samhälle! Vi vill vara ett aktivt stöd till 
våra medlemmar som på olika sätt vill engagera sig för ökad jäm-
ställdhet. Grrl Tech sitter med i Länsstyrelsens Kronobergs läns 
Jämställdhetsråd.

Grrl Tech har de senaste åren utvecklat På tal om 6 som är ett 
normkritiskt och filmbaserat undervisningsmaterial om sexu-
alitet som består av 29 kortfilmer. Vi erbjuder workshops och 
föreläsningar i normkritiska metoder, både i och utanför skolan.  
Verksamheten kan du läsa mer om på www.patalom6.se.

Historia
Föreningen Grrl Tech bildades år 2001. Startskottet var ett besök 
på ett 100 personer stort LAN där inte en enda av deltagarna var 
tjej, och då insåg vi att det måste vi försöka förändra! Genom 
åren har Grrl Tech varit involverade i en massa kul grejer – både 
själva och tillsammans med andra föreningar, organisationer och 
projekt. Bland annat har vi arrangerat 22-timmarsjakter med 
inriktning på film och musik, vi har varit med på DreamHack i 
Jönköping och Krangparty i Sundsvall. Vi har besökt festivaler, 
gjort studieresor till intressanta platser, arrangerat konserter och 
vi har stöttat många tjejer som producerat radio, film, TV, konst 
och som velat starta egna företag. Grrl Tech har också gjort ex-
terna uppdrag genom föreläsningar, utbildningar för både vuxna 
och unga, gjort enkäter om ungdomskultur till politiker, samar-
betat med högskolor och universitet kring jämställdhetskartläg-
gningar och strategiarbeten kring att få fler sökande tjejer till 
tekniska utbildningar och mycket mycket mer.
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PÅ TAL OM 6
På tal om 6 började som ett treårigt arvs-
fondsprojekt med fokus på sexualitet och 
identitet med målet att skapa en normkritisk 
och inkluderande skola. På tal om 6 består av 
9 faktafilmer, 20 dokumentära kortfilmer, 194 
normkritiska övningsuppgifter, 338 diskussions-
frågor, 28 ämnesövergripande uppgifter samt 
fortbildningstexter för lärare. 

Materialet går att använda i 26 olika skolämnen och finns sam-
lat på webbplatsen patalom6.se som fungerar som ett digitalt ped-
agogiskt verktyg med möjlighet till att ladda ner lektionsupplägg. Filmerna 
distribueras av Filmo och Cinebox vilket möjliggör stor geografisk spridning och god marknadsföring.

På tal om 6 erbjuder även support, konsultation och rådgivning kring normkritiska metoder och arbetssätt 
och kostnadsfri support i hur det går att använda På tal om 6´s filmer och handledningar. 
Under året har På tal om 6 haft två konsultationstillfällen och en fortbildning. Vi hjälpte pedagoger från 
Konstfack i Stockholm att planera en temadag om normkritik för sina lärarstudenter. Vi fick samtal från en 
engagerad lärare i samhällskunskap på en högstadieskola i Vetlanda. Vi anlitades också att hålla en utbild-
ning i två delar för personal som jobbar i föreningen Funkibator.

En stor del av verksamhetsåret har fokus legat på att marknadsföra På tal om 6. Projektledare Karin Nilsson 
avslutade sin anställning inför sommaren och därefter har Karin Carlsson arbetat vidare på egen hand med 
främst marknadsföring och extern kommunikation. 

Med generös hjälp av vår medlem Ing-Britt Autzen har På tal om 6 gjort ett reklamutskick till ca 200 skol-
sköterskor i 12 olika regioner i Sverige för att inspirera skolor att börja använda materialet. Försäljningen av 
våra 29 filmer har gått bra och vi har firat att På tal om 6 nu har en räckvidd till hälften av alla högstadie och 
gymnasieskolor i Sverige som tillhör en mediacentral!



AKTIVITETER UNDER ÅRET  
Internationella kvinnodagen

På Internationella kvinnodagen den 8e mars deltog Grrl Techs ordförande 

Karin Carlsson i en paneldiskussion om Jämställdhet och feministisk kamp 

idag och imorgon som Linnéuniversitet i samarbete med Länsstyrelsens 

jämställdhetsdirektör anordnade. Karin pratade om normkritik som ett 

viktigt och effektivt verktyg för att driva jämlikhetsfrågor. 

Sexualundervisning i regnbågens färger 

Under Växjö Pride 5 -11/5 2014 ordnade vi filminstallationen 

“Sexualundervisning i Regnbågens färger” en utställning där vi visade våra 

filmer för både elever och lärare i Kulturparken Smålands lokaler i Växjö. 

Lanseringsfest 

Den nionde maj lanserades På tal om 6 fullständiga utbildningskoncept! 

Festligheterna hölls på Kulturparken Småland i fullsatt lokal. Vi 

MEDLEM
verksam
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AKTIVITETER UNDER ÅRET  
Pride
Tillsammans med projektet På ingång anordnade Grrl Tech en 
föreläsningsfika för nyanlända ungdomar under prideveckan i maj. 
Grrl Techs projektledare Karin Nilsson coh Karin Carlsson visade 
kortfilm och diskuterade olika former av relationer och kärlek 
bortanför heteronormen och om sexuella rättigheter i stort 

ESF-ansökan
Grrl Tech bistod med kunskap om jämställdhetsanalys och 
jämställdhetsintegrering i Nätverket SIP´s  ESF-ansökningar på temat 
arbetsmarknad. 

Sommar i Grrl Tech
Under tre veckor i början på sommaren jobbade fyra ungdomar i 
Grrl Tech med att göra en kortfilm som handlar om inkludering på 
Nätverket Sip. Filmen visade på hur vi med enkla medel kan få alla 
som kommer till Sip att känna sig välkomna, oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet, kulturell bakgrund och funktionsförmåga. Utöver det 
lärde sig sommarjobbarna grunderna i normkritik och diskuterade 
antidiskriminering.

Nytt projekt i Grrl Tech
Under våren jobbade Karin med en ny projektidé som handlar om 
mens och mensvärk. Projektidén utgår ifrån att det är viktigt att ta 
svår mensvärk på allvar för att i ett tidigt stadie kunna upptäcka 
om det är sjukdomen endometrios. Endometrios drabbar var tionde 
person med livmoder och är lika vanligt som diabetes, men ännu 
är kunskapen låg både inom elevhälsan, vården och samhället i 
stort. Målet är att ta fram ett mensvärkstest, en bilddatabas och 
en filmproduktion som ska spridas på sociala medier. I februari 
meddelade Arvsfonden att projektet På Blodigt Allvar har beviljats 
projektstöd!

Ny uppdaterad hemsida
I början på November lanserade Grrl Tech en ny och färgglad 
hemsida. Idén var att strukturera upp informationen lite tydligare och 
ha en form som mer uttrycker Grrl Techs färgstarka engagemang.

Uppstart av nytt makerspace i Växjö
Det finns planer på att starta upp ett såkallat Makerspace i Växjö i 
samarbete med Studieförbund och universitetet. Grrl Tech har varit 
på ett första introduktionsmöte och kommer vara delaktiga och 
behjälpliga med kunskap i denna process.
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Karin Carlsson, ordförande

Therese Karlberg, kassör

Ida Qvarnström, ledamot

Emilia Nordgren, ledamot

Sofia Jaeger, ledamot

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

STORT TACK!
Till alla som arbetat med 

Grrl Tech under året:
Karin Carlsson, Karin Nilsson, 

Therese Karlberg, Ida Qvarnström,  
Emilia Nordgren, Sofia Jaeger,  

Ing-Britt Autzen, Sofie Sjöstrand
 och Aleksa Pajovic!


