
Verksamhetsåret löpte mellan  
29 mars 2012 till 27 mars 2013 

Grrl Tech är en förening med fokus på att bedriva jämställdhetsarbete 
på bred front. Grrl Tech ingår i Nätverket SIP som en av fyra juridiska 
organisationer i nätverket. Vi samarbetar med uppfinningsrika teknik-, 
kultur- och samhällsengagerade människor. Vi arbetar utifrån en stark 
värdegrund om alla människors lika värde. I den andan intresserar vi 
oss för hur jämställdhetsarbete kan utföras på olika sätt och 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.

Föreningen Grrl Tech bildades år 2001 och föreningens tradition är 
sedan dess att både delta i och arrangera coola, roliga och givande 
aktiviteter med jämställdhet som utgångspunkt. Det sista året har 
Grrl Tech varit involverade i att skapa och bedriva projektverksamhet. 
Sedan januari 2012 driver Grrl Tech det arvsfondsfinansierade 
projektet På tal om 6. 
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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 sexualundervisningen i högstadie- och 
gymnasieskolan, både lokalt och nationellt, genom 
interaktion och samtal kring sexualitet och identitet. Grrl 
tech ideell förening är huvudman och projektet bedrivs 
i samarbete med Unga synskadade, Unga Funkisar, 
Funkibator ideell förening, RFSL Kronoberg och RFSU 
Växjö. Grrl techs ordförande Karin Carlsson arbetar 
som projektledare och Karin Nilsson ledamot i Grrl Tech 
arbetar som projektsamordnare. 

På tal om 6 ska ta fram ett utbildningsmaterial med 
filmer och diskussionsövningar för lärare och elever.
Under projektets första år gjordes research av befintligt 
material inom området samt en kartläggning av lärare 
och elevers behov av undervisningsmaterial och kunskap. 
På tal om 6 kontaktade och etablerade kontakter med 
föreningar, organisationer och lärare samt intervjuade 
och handledde personer som vill spela in kortfilm. 

Idagsläget har vi en metodutvecklingsgrupp bestående 
av lärare från gymnasiet och högstadieskolan samt 
representanter från RFSU Växjö, RFSU:s förbundskansli 
samt RFSL Kronoberg. Gruppen kvalitetssäkrar 
projektets lektionsmaterial och kommer med input och 
feed-back gällande distribution och marknadsförning. 

På tal om 6 kommer att spela in 20 digitala kortfilmer där 
personer med olika bakgrund och ålder delar sina tankar 
kring sexualitet och identitet. Idagsläget är 17 personer 
inne i filmskapandeprocessen. Berättarna har vi kommit 
i kontakt med genom våra samarbetsorganisationer och 
genom kontakt med elevråd. 

I januari 2013 inleddes arbetet med att spela in nio 
temafilmer inom området sexualitet och identitet. Arbetet 
kommer att fortgå under hela 2013 och färdigställas 
under början av 2014.
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samarbeten
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. Under året har Grrl 

tech genom Karin Carlsson, Karin Nilsson och Emilia Nordgren deltagit i 

strategiskt samtal kring ”Jämställdhet ur ett hållbarhetsperspektiv” och 

”Urbant utvecklingsarbete i den socialt hållbara samhällsutvecklingen”. 

samarbeten i På tal om 6 
Grrl Tech har genom På tal om 6 haft en rad olika samarbeten under 

året lokalt såväl som regionalt och nationellt. De mest framträdande 

samarbetsparterna på lokal nivå är RFSU Växjö och RFSL Kronoberg. 

Representanter ur båda föreningarna återfinns i På tal om 6 

metodutvecklingsgrupp samt i styrgruppen.  

Under året har På tal om 6 etablerat kontakt med Kronobergs 

landstings folkhälsoenhet och genom dem deltagit i ADLON:s regionala 

STI- konferens i Nyköping under september samt en presentation av 

projektet för Kronobergs landstings länsgruppen för STI under februari 

2013. 

Under hösten 2012 har På tal om 6 också etablerat en kontakt 

med Hans Olsson på RFSU Förbundskansli. Hans är en del av 

metodutvecklingsgruppen och under 2013 kommer diskussioner 

kring samarbete av distributionen av På tal om 6:s 

lektionsmaterial.  

meDlem

Grrl tech har genom På tal om 6 medverkat i tidningar, radio och RFSU:s interna nyheter på 

intranätet Klick. Följande inslag har gjort om På tal om 6 2012; 

2012-06-13 ”RFSU KLICK INTRANÄTET” ”På tal om 6- för bättre sexualundervisning” »

2012-07-05 ”Smålandsposten” ”Likheter och olikheter ska ges plats i klassrummen” »

2012-10-17 ”P4 Kronoberg, programmet Radar” ”På tal om 6 vill att lärare ska bli bättre  »

på sexualundervisning”

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

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

Emilia Nordgren, Frida Skogh, 
  Stefan Johansson och 

     Aleksa Pajovic!
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