Sagt om utbildningen:
“Många Aha-upplevelser.“
“Roligt, allvarligt , användbart.”
“Jag trodde att jag kunde det mesta, men
normkritiken fick mig att få upp ögonen
för mig osynliga normer!

En skola för alla – normkritik i praktiken
● Hur fungerar normer egentligen och vad innebär ett normkritiskt perspektiv?
● Hur kommer det sig att ord som bög och hora är så vanliga skällsord i skolan?
● Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar?
● Hur kan vi stärka elevers självkänsla så att de vågar stå upp för sig själva och andra?
● Hur blir normkritik en del av skolans vardag?
Föreläsningen varvar grundläggande teori med humor, praktiska övningar samtal och vardagsnära
exempel på hur olika normer påverkar elever och personal i skolan. Ni får kunskap om hur de olika
diskrimineringsgrunderna samverkar och om de mekanismer som ligger bakom och skapar
ojämlikhet. Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och
bemötande av elever och kollegor - ofta omedvetet. Det ojämlika bemötandet får konsekvenser
för elevernas utveckling och identitetsskapande men även för deras möjligheter att tillgodogöra
sig undervisningen och få bra resultat.
En av ojämlikhetens värsta baksidor är kränkningar och olika former av verbalt och fysiskt våld. På
föreläsningen diskuteras kränkningar och det vardagsvåld som många elever är utsatta för. Vi
presenterar ett förhållningssätt som förebygger våld och kränkningar. Ni får även praktiska tips på
hur ni kan integrera ett normkritiskt perspektiv i undervisningen oavsett ämne.
Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i skola. Innehållet i utbildningen anpassas efter
grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, högskola eller universitet. Vi utbildar alltifrån enskilda
arbetslag till hela kommuner och företag. Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som
heldag. Vi erbjuder även ettårsutbildningar utifrån föreläsningen med handledningar eller
workshops.
Vi har många referenser och ger gärna
kontaktuppgifter om så önskas.
Se även: www.jamstallt.se/varakunder/skola/

För mer information och bokning kontakta oss redan idag!

Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.

På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial.
Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54.

