Sagt om utbildningen:

“Jag inser nu att de här
härskarteknikerna används flitigt på
min skola.”
“Skönt att få ord på det och inse att
det finns sätt att stoppa och
förändra!”

Härskartekniker och bekräftartekniker –
stoppsätt och peppsätt för en bättre skola
● Vilka elever har hög status?
● Vem får prata mycket i klassrummet?
● Hur görs ojämlikhet med hjälp av subtila medel?
● Vilka metoder kan ligga bakom inflytande och makt?
● Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar?
I en grupp tilldelas eller tar vi på oss olika roller, det gäller såväl barn som vuxna. Härskartekniker
är ett sätt att hävda sig själv, behålla och skaffa sig makt genom att trycka ner andra människor.
Därför är härskartekniker även ett sätt att upprätthålla och återskapa ojämlikhet. Utbildningen ger
kunskap om härskartekniker, hur de tar sig uttryck och hur elever och lärare i skolan använder sig
av dem. Under utbildningen presenteras motstrategier/stoppsätt och bekräftartekniker/peppsätt.
Motstrategier är ett sätt att agera i stunden då någon blir kränkt. Bekräftartekniker är ett sätt att
förebygga och motverka att härskartekniker används och därmed ett utmärkt sätt att arbeta
förebyggande för en jämlik skola. Att stoppa härskartekniker och kränkningar är ett måste, och att
använda peppsätt är det mest hållbara sättet att skapa fler möjligheter och inflytande.
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 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.

