
Ta nästa steg i arbetet med jämställdhet

Hur normaliseras skojbråk och verbalt och fysiskt våld?

En skola fri från kränkningar, trakasserier och våld

Arbeta med känslor och gränser - stärk eleverna

Samtyckeskultur i skolan

Utbildningen hålls av Kristina Henkel som har lång

erfarenhet av att utbilda skolor om jämställdhet,

normkreativitet och inkludering. Kristina är en mycket

uppskattad föreläsare och har bland annat gjort filmerna

För en jämställd skola till Skolverket och verktygslådan Alla

rätt i samarbete med FATTA och med stöd av Skolverket.

Mycket har hänt när det gäller jämställdhet och skolan, men fortfarande är det så att skojbråk

och hårda tag är en del av killnormen som påverkar alla elever och skapar otrygghet. #metoo

synliggjorde att kränkningar och trakasserier inte handlar om enskilda individer utan är en del

av vår kultur. Det förebyggande mobbnings- och likabehandlingsarbete som tidigare har gjorts

räcker inte. Vi behöver helt enkelt nya strategier. Därför har vi skapat utbildningen Alla rätt.

Alla rätt är en verktygslåda som OLIKA har utvecklat med stöd av Skolverket. Verktygslådan

innehåller metoder och tips för att dagens unga inte ska behöva skriva #metoo. Praktiska

metoder för att skapa en trygg skola. Helt enkelt det viktigaste provet som vi vuxna måste ha

alla rätt på. Kursen passar för skola årskurs 4-9 och fritids.

sKOJBRåK 
ELLER VåLD?

Kursen är producerade av Tove Rosander och Kristina

Henkel. Utbildningsfilmerna och arbetsmaterialet blir

tillgängligt för er i 12 månader. Materialet finns som PDF-

filer så att ni kan arbeta med det på dator eller skriva ut.

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



Tre föreläsningsfilmer 20, 25 och 35 minuter

Diskussionsfrågor till varje film

Metoder, checklistor och handlingsplan för förändring!

Elevenkäten ”Skojbråk” eller våld?

Film 1) ALLA RÄTT En trygg skola fri från våld

Filmen ger er kunskap om hur skojbråk, taskiga ord, och 

knuffar hänger ihop och normaliseras som en del av skolans 

vardag. Hur påverkar det verbala och fysiska våldet elever? Hur kan vi mäta förekomsten av

verbalt och fysiskt våld på vår skola och varför är det viktigt? Övningen papperskorgen

presenteras som ett första steg för att förändra och göra eleverna delaktiga för att skapa en

trygg skola fri från våld.

Film 2) ALLA RÄTT Förändra med åskådarperspektivet!

Varför är 0-tolerans viktigt och hur skapar vi positiva normer på skolan? Ni får tips på hur ni

kan arbeta med 3-stegsmetoden för gränser så att eleverna får öva på att bli aktiva åskådare.

Respekt bygger på att vi bemöter varandra som subjekt, därför behöver alla elever ett stort

ordförråd för att kunna uttrycka sina känslor. Det lägger även grunden för att respektera sina

egna och andra människors gränser. För att göra vårdnadshavare delaktiga i förändringen får

ni tips på hur ni kan lägga upp ett föräldramöte om våld.

Film 3) ALLA RÄTT Kroppskunskap och samtycke

För att förändra och skapa jämställdhet behöver vi prata om kroppen, sexualitet och samtycke.

Idag får elever mycket av sin kunskap om kroppen och sex från porr, därför behöver vi prata

om porr. För att bryta ojämställda föreställningar och förväntningar på tjejer, killar och icke

binära är det viktigt med kroppskunskap och samtal om sexualitet. Filmen ger förslag på hur vi

kan ge kroppskunskap och prata om porr på ett åldersanpassat sätt och hur vi kan etablera en

samtyckesnorm på skolan!

15% rabatt 

på affischer och

metodbok i

samband med

utbildning

Ut med stereotyper - in med möjligheter!

Vad ingår i utbildningen?

olika.nu

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

