MANLIGHET I FÖRÄNDRING
WORKSHOP/FÖRELÄSNING OM MANLIGA MYTER OCH MÖJLIGHETER.
Projektet Mannen Myten erbjuder under hösten 2018 grupper i åldern 17-25 år inom skola och andra
organisationer en kreativ workshop eller föreläsning om maskulinitet utifrån ett intersektionellt perspektiv:
Vad har män som grupp gemensamt, vad skiljer olika grupper av män åt? Vad är det som påverkar hur vi
förhåller oss till manlighetsnormerna? Varför har män och killar så svårt att utmana manlighetsnormerna?
Med detta perspektiv vill vi synliggöra hur män kan ha makt i ett sammanhang och samtidigt vara i
underläge i andra sammanhang och vad det ger för konsekvenser.
Workshopen alternativt föreläsningen anknyter till centrala delar i skollagen som framhåller hur skolan
aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles grundläggande
demokratiska värderingar och låta dess komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Mannen Myten
lyfter särskilt tankar om individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och
solidaritet mellan människor.
I workshopen undersöker vi tillsammans med deltagarna vad killar och män kämpar med och hur vi kan
förändra manlighetsnormerna. Vi utgår från en feministisk analys där män som grupp har makt och
privilegier i relation till kvinnor, och inte tar ansvar för vad gruppen gör mot kvinnor, globalt och i Sverige.
För att skapa förändring på riktigt behöver vi förstå varför det har varit så svårt för män att utmana
strukturer och normer. I workshopen sätter vi på ett tydligt och lättsamt sätt med hjälp av film och musik
manlighet i relation till andra roller, identiteter och strukturer. Vi berör också #metoo och hur den rörelsen
påverkat samtalet om mäns ansvar.
Våra workshops består av en föreläsningsdel där vi berättar om manlighet utifrån olika perspektiv och en
workshopdel där vi tillsammans gör kreativa övningar där killarna själva får reflektera kring sina egna
erfarenheter, uppväxt och roller. Workshopen är också ett sätt för Mannen Myten att samla in berättelser
och erfarenheter direkt från unga män.
Det är även möjligt att beställa enbart en föreläsning på ca 1-1,5 timme för ett större antal
deltagare av alla kön.

Mannen Myten är ett projekt inom organisationen MÄN (Män för Jämställdhet), finansierat av Allmänna
Arvsfonden.
Workshop
Tid:
Föreläsning, workshop
Total 2 h 30 min
Pris:
10 000 kr för en grupp på upp till 20 deltagare.
Enbart föreläsning
Tid:
1-1,5 h
Pris:
Upp till 50 deltagare; 10 000 kr
Över 50 deltagare: 15 000 kr

Vill ni göra en intresseanmälan?
Klicka på länken och anmäl er: https://sv.surveymonkey.com/r/MannenMyten
Kontakta oss för mer information på mannenmyten@mfj.se

