
VISION 
JUNi är en del av Sisters Internationals arbete för unga tjejer. Genom att jobba för psykisk hälsa 
vill vi utrusta unga tjejer till ökat självförtroende och med verktyg att klara av livet. 

Vi vill resa en generation tjejer med fötterna på jorden som 

• lägger undan prestationshets och tar tillvara sin ambition på ett sunt och hållbart sätt. 
• kanaliserar sin potential och sitt driv till att förbättra och skapa en ljusare framtid för sig själva och 

för samhället.

BAKGRUND
I resursen vill vi inte ge några färdiga svar för vi är alla olika och hanterar livet på skiftande sätt. 
Däremot vill vi ge en grund för att bygga en stabil identitet och självbild samt ett nätverk av 
tjejer som gör livet tillsammans. Vi jobbar med mänsklighet, sårbarhet och det faktum att good 
enough ibland är helt perfekt. 

MÅLGRUPP
Materialet är utformat för att vara flexibelt och lättanpassat och passar därför de flesta. Vår 
primära målgrupp är tjejer i åldrarna 12-19 år, dvs de som går på högstadiet och gymnasiet.

@juni.sisters hedvig@sisters.nuwww.juni.info@juni.sisters

DIGITAL RESURS
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KONCEPT
JUNis digitala resurs Jag är, Jag kan, Jag vågar är enkelt förklarat ett mentorskapsprogram i 
grupp. Materialet är byggt på tre delar: Jag är, Jag kan, Jag vågar. Varje del innehåller två avsnitt. 
Totalt finns det alltså material för 6 träffar.

DETTA INGÅR
• Videomaterial 6 avsnitt á 5-10 min
• JUNi Handbok:
• Samtalsfrågor till varje avsnitt
• Coachtillägg med tips för hur materialet bäst används
• JUNi Handbok Digital version
• JUNi Deltagarbok

INNEHÅLL
Vi har utgått från Sisters Internationals mentorskapsprogram och utvecklat det i samråd med 
psykologer och unga tjejer för att passa målgruppen: unga tjejer idag. Materialet är byggt på tre 
delar: Jag är, Jag kan, Jag vågar. Varje del innehåller två avsnitt med varsitt tema.

VIDEO
Videoföredragen är utformade på ett sätt som ska kännas kulturellt relevant och intressant för 
målgruppen unga tjejer med inspiration från Youtube och Tiktok.

HANDBOKEN
Coachen får en egen handbok som innehåller allt som behövs utöver videomaterialet. Även 
deltagarna från JUNi Deltagarbok – handboken i miniformat med plats för anteckningar och 
delar av materialet att ta med sig hem.

“Det är ett så bra koncept!! Jag tycker 
tema prestation är extra bra för det är 
något man inte pratar om så ofta.”

MOLLY, 15 ÅR

Teman (läs mer på nästa sida)

• Självbild
• Identitet och andras röster
• Våga drömma
• Prestation
• Framtidstro
• Strategi att nå sina mål 

Talare

Talarna är tjejer i olika åldrar som delar med sig 
av tankar, erfarenheter och konkreta tips. 

Vi vill visa på att ingen är perfekt och att även 
de tjejer som ser “lyckade” ut brottas eller har 
brottats med samma problem som många 
andra tjejer.

© SISTERS INTERNATIONAL/JUNi



1. SJÄLVBILD

I avsnitt 1 pratar Rebecka om självbild 
och delar sin story om att lära sig att 
älska sig själv för den man är.

3. VÅGA DRÖMMA

I avsnitt 3 träffar vi Azahel Miranda och 
Hedvig Rizell. De pratar om att våga 
drömma även om det inte alltid är lätt.

5. FRAMTIDSTRO

Therese pratar om att tro på en 
framtid och att hålla kvar vid hoppet. 
Livet är långt!

2. IDENTITET OCH ANDRAS RÖSTER

Julia berättar om vikten av att inte låta 
sig identifieras av vad andra tycker 
och säger. 

4. PRESTATION

Om att hitta balansen. Mikaela delar 
lite av sin egen story från att ha kört för 
hårt och hur man är snäll mot sig själv.

6. STRATEGI ATT NÅ SINA MÅL

Anna pratar om att sätta upp 
strategier och vanor för att lyckas med 
att nå sina mål.
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