
Digital kurs 100 möjligheter

I vilka situationer bemöts barn ojämställt?

Jämställdhet i praktiken!

Praktiska och enkla tips för förändring!

Utbildningen bygger på boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, och hålls av föreläsaren

och författaren Kristina Henkel. Boken har kallats för ”genusbibeln för alla som vill göra

jämställdhet” och finns översatt till norska, serbiska, engelska, spanska och koreanska.

Häng med du också och lär dig mer om vanliga genusfällor, men framför allt hur vi kan göra

jämställdhet och ge alla barn 100 möjligheter istället för bara 2. Det handlar om hur vi stärker

barn att vara sig själva, som de unika och fantastiska individer de faktiskt är, istället för att de ska

hindras av ojämställda förväntningar och genusfällor. Kursen passar för föräldrar och andra

viktiga vuxna, förskolan och för dig som arbetar i med barn.

Kristina Henkel har lång erfarenhet av att utbilda och

handleda i frågor om jämställdhet och normkreativitet i

förskolor, skolor, kommuner, för föräldrar och olika

instanser och organisationer som möter barn och unga.

Kristina har även skrivit boken En jämställd förskola och

skola och arbetat med Skolverket och gjort filmerna För

en jämställd skola och verktygslådan Alla rätt.

Kostnad?

Kursen kostar 649 kr inklusive moms per person. Är ni fler än 10 personer som ska gå kursen?

Vi ger grupprabatt på alla våra utbildningar. Kontakta oss så får ni en offert.

info@olika.nu

tel 079-349 40 13

Kursen är producerade av Tove Rosander och Kristina

Henkel. Den blir tillgänglig genom att du loggar in på ditt

konto efter att du har köpt utbildningen. 



Filmerna är cirka 20 minuter långa och passar bra på ett arbetsplatsmöte, föräldramöte eller

tillsammans med kompisar och familj. Gärna med popcorn eller dina favoritsnacks. Kursen är

tillgängligt under 6 månader, genom en inloggning på vår hemsida. 

Film 1) 100 möjligheter – Lägg till och gör om istället för att ta bort

Tänk dig att ketchupen till din korv skulle vara rosa eller blå och du får bara välja den ena

färgen. Knasigt och orättvist! Det är vad många barn tycker om ojämställdhet. I den här filmen

får du kunskap om tre vanliga fallgropar när vi ska göra jämställdhet, men framförallt

strategier för att förändra. Hur du kan bli medveten och öva på att bemöta barn jämställt?

Film 2) 100 möjligheter – Vanliga fällor i språk och bemötande

Vilka ord vi väljer spelar roll! Pyssel eller uppfinningar? Testa gränser eller busa? Vara petig

eller noggrann? Hur vi bemöter barn påverkar hur barn skapar sin identitet och bild av sig

själva, vilka de är och kan vara i världen. Du får kunskap om hur du kan göra för att alla barn

ska få öva på att både ge och ta plats.

Film 3) 100 möjligheter – Vanliga fällor i lek och känslor

Monstergubbar och legosnubbar – hur kan leken bli jämställd? Och hur kan du stärka barns

vänskapsrelationer? I den här filmen får du även kunskap om hur du stärker barns 

identitet och integritet med hjälp av känslor och gränser. Filmen tar även 

upp hur vi lär barn samtycke – helt enkelt några nycklar för att dagens 

barn ska slippa skriva #metoo i framtiden.

Rosa och blå ketchup - vad ingår i utbildningen?

15% rabatt 

på boken i

samband med

utbildning

olika.nu

Ut med stereotyper - in med möjligheter!

Tre utbildningsfilmer á 20 min

Diskussionsfrågor till varje film

Checklista för bemötande, metoder; Lär alla barn samtycke, 3-stegs metod för gränser och

Pang, pang och våldslekar.

Obs! Det är endast de som har betalat för

utbildningen som får ta del av den. Vite utgår

om du bryter mot detta.

https://olika.nu/products/sagostund-med-dragqueens-konrads-klanning

