
Verksamhetsåret löpte mellan 11 februari 
2014 och 31 mars 2015. 

Grrl Tech är en förening med fokus på att bedriva jämställdhetsarbete 
på bred front. Föreningen ingår i Nätverket SIP som en av fyra juridiska 
organisationer. Grrl Tech arbetar utifrån en stark värdegrund om alla 
människors lika värde och i den andan intresserar vi oss för hur 
jämställdhetsarbete kan utföras på olika sätt, på olika nivåer. Vi vill 
vara ett stöd för alla de som vill göra saker i Grrl Techs anda och vi 
erbjuder gärna dessa människor inspiration, motivation, mentorskap 
och coachning. 

Grrl Tech bildades år 2001 och har sedan dess både deltagit och 
arrangerat coola, roliga och givande aktiviteter med jämställdhet som 
utgångspunkt. Sedan 2012 har Grrl Tech med hjälp av finansiering 
från Allmänna arvsfonden utvecklat sexualundervisningsmaterialet 
På tal om 6. Under verksamhetsområdet 2014/2015 har materialet 
lanserats och avslutats som projektverksamhet. Efter årsskiftet är På 
tal om 6 nu en integrerad del av Grrl Techs ordinarie verksamhet. 
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Projektverksamhet
På tal om 6
I november 2011 beviljade Allmänna arvsfonden projektet “På 
tal om 6” 3.9 miljoner kronor för tre års verksamhet med start 
i januari 2012. Syftet är att förbättra sexualundervis¬ningen 
i högstadie- och gymnasieskolan genom interaktion och 
samtal kring sexualitet och identitet. Grrl Tech ideell förening 
är huvudman men projek¬tet bedrivs i samarbete med Unga 
synskadade Småland Ble¬kinge, Funkibator ideell förening, 
RFSL Kronoberg och RFSU Växjö. Grrl Techs ordförande Karin 
Carlsson arbetar som pro¬jektledare och Karin Nilsson leda-
mot i Grrl Tech arbetar som projektsamordnare. 

Innan På tal om 6 startades fanns inget liknande ämnesöver-
gripande och ämnesintegrerat material för skolan som tydligt 
är kopplat till läroplanernas krav i 26 olika skolämnen. Grrl 
Tech har tagit fram något helt unikt som efterfrågas av både 
lärare och elever. På tal om 6 har potential att minska utan-
förskap, diskriminering och segregation enligt den feedback 
som mottagit. 

På tal om 6 består av 9 faktafilmer, 20 dokumentära kortfilmer, 
194 normkritiska övningsuppgifter, 338 diskussionsfrågor, 
28 ämnesövergripande uppgifter samt fortbildningstexter 
för lärare. Hela materialet finns samlat på webbplatsen pa-
talom6.se som fungerar som ett digitalt pedagogiskt verktyg 
med möjlighet till att ladda ner lektionsupplägg. Filmerna dis-
tribueras av Filmo och Cinebox vilket möjliggör stor geografisk 
spridning och god marknadsföring. 

Grrl Tech har utbildat 250 pedagoger och har märkt en entu-
siasm bland de lärare som deltagit vid utbildningstillfällena. 
Många har talat om att börja undervisa med normkritiska 
perspektiv och avsätta mötestid för att diskutera normkritik 
med sina kollegor. Viljan finns och nu har lärare ett konkret 
och handfast material att arbeta efter. 
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Projektverksamhet
Få sex att funka
Tillsammans med Linnéuniversitetets Genusinstitution och Funkibator ideell förening arbetar Grrl Tech med 
förstudien ”Få sex att funka”. Förstudien finansieras av Vinnova och är en del av utlysningen Mångfaldslab-
bet – normkritisk innovation. Målet med Få sex att funka är att ta fram underlag baserat på erfarenheter och 
kunskap för att synliggöra behovet av normkritiska samtal kring sexualitet med utgångspunkt från kroppar 
som inte följer funktionsnormen. Genom att inte utgå ifrån funktionsnormen, utan istället erfarenheter från 
personer som kan betraktas som normbrytare kan vi bättre förstå alla människors sexualitet.

Det finns mycket normer och föreställningar om sexualitet knutet till människors funktionsförmåga. Genom 
att arbeta med normkritiska perspektiv synliggör och utmanar vi begränsande normer och möjliggör en icke-
diskriminerande miljö där människors handlingsutrymme och förmåga till kritiskt tänkande utvecklas. 

Förestudien syftar till att stimulera in-
tresse och skapa incitament för att få 
olika aktörer att se värdet av att hitta 
verktyg och metoder att tala om sexu-
alitet, kropp, funktion och identitet på 
ett normkritiskt och inkluderande vis. 
Slutprodukten i förstudien är en projek-
tansökan om att utveckla stödtjänster 
och normkritiska metoder och verktyg 
kring sexualitet, identitet och funktion-
snedsättning.



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 
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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 visade film och snackade sexualundervisning i 
skolan med Olle Waller sexualupplysare och Maria Bollen Helstad 
högstadielärare i ett panelsamtal. 

Konstutställning 
Grrl Tech var med och stöttade utställningen “Fantabulous” på 
Café Strawberry i Växjö. Temat på konstverken som ställdes ut var 
fantasy och HBTQ. 

Mångfaldspriset
Grrl Techs ordförande Karin Carlsson tilldelades mångfaldspriset i 
Växjö kommun för hennes arbete och engagemang för jämställdhet 
och jämlikhetsfrågor. Hurra och grattis! 

Lanseringsturné genom Sverige
Under hösten var Grrl Tech på Sverigeturné tillsammans med 
teaterkollektivet PotatoPotato för att lansera På tal om 6. Tillsammans 
bjöd vi lärare på en teaterföreställning på temat sexualundervisning 
i skolan och en efterföljande workshop med konkreta tips för en 
normkritisk undervisning. Turnén stannade i Malmö, Stockholm, Umeå 
och Göteborg och utbildade totalt över 200 lärare!

stort tack!Till alla som arbetat med 
Grrl Tech under året:

Karin Carlsson, Karin Nilsson, 
Sofie Sjöstrand, Ida Qvarnström,  

Emilia Nordgren, Pia Hammargren, 

 Pelle Eriksson,  Helena Fälton          

    Björkman, Aleksa Pajovic!
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Grrl Tech har medverkat i både tidningar, radio och tv under året. Följande inslag 
har publicerats om Grrl Tech under verksamhetsåret 2014-2015; 

2014-05-12 Fria tidningar ”De hjälper lärare i 26 ämnen att prata om sex”

2014-05-01 Magazinet ”De talar om sex”

2014-04- 30 Tv4 Sydost ”På tal om 6 lanseras”

2014-05-07 Smålandsposten ”Årets Mångfaldspristagare utsedda av kommunen” 

2014-05-12 P4 Kronoberg ”Växjöföreningar lanserar ny sexualundervisning”

2014-05-12 Smålandsnytt ”Nya filmer om sex och identitet” 

2014-05-15 Magazinet Veckans profil ”Karin ser hellre lösningar än problem”

2014-09-27 På tal om 6 i RFSU:s nyhetsbrev om sexualundervisning

2014-10-09 Morgon i P4 Västerbotten ”Snacka sex med lärare”  

2014-10-14 Förmiddag i p4 Malmöhus ”Karin & Karin berättar om På tal om 6” 

2014-10-17 Ligga med P3 ”3 sätt att radikalt förbättra sexualundervisningen”

2014-11- 27 På tal om 6 i RFSU:s nyhetsbrev om sexualundervisning 

mediamedverkan

samarbeten i Grrl tech 
Sedan hösten 2008 arbetar Regionförbundet södra Småland 
med att Kronoberg skall ”bli bäst i klassen i jämställdhet”. 
Grrl Tech har sedan rådet bildades suttit med i länets 
jämställdhetsråd. Karin Carlsson deltog i Rundabordetsamtal 
om att förbättra samarbetet mellan länsstyrelsen med den 
idéburna sektorn inom det sociala området den 4/3 2014. 

Grrl Tech har även deltagit i konferensen Lyft Kronoberg 
– Tillväxt på lika villkor den 2/6 som arrangerades av 
Regionförbundet Kronoberg. 

samarbeten i På tal om 6 
Under året har Grrl Tech samverkat med de medsökande 
organisationerna lokalt men främst med RFSU förbundet 
genom Hans Olsson. Under verksamhetsåret har den 
nationella releasekampanjen gjorts i samarbetet med 
teaterensemble Potato Potato. Detta samarbete kommer att 
utvecklas om det finns efterfrågan och kundunderlag finns.  

samarbeten
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Karin Carlsson, ordförande

Sofie Sjöstrand, kassör

Ida Qvarnström, ledamot

Karin Nilsson, ledamot

Emilia Nordgren, ledamot

styrelsens underskriFter


