
Digital kurs Boken som ögonöppnare

Utbildningen ger kunskap om hur vi kan arbeta normkreativt med böcker för att alla barn ska

kunna känna igen sig och för att visa olika sätta att vara, känna och leva. Representation gör

skillnad och är viktigt för att skapa jämlikhet och i förlängningen motverka diskriminering. Ni får

kunskap om hur ni kan analysera böcker normkritisk med utgångspunkt i de olika

diskrimineringsgrunderna. Syftet är att synliggöra vilka normer som förmedlas så att ni kan ge

barn en bredare bild av verkligheten, där alla kan känna sig inkluderade. Helt enkelt att skapa

inkludering och social hållbarhet med hjälp av böcker och läslust! Utbildningen passar för

bibliotek, förskola och lärare som arbetar i skolan årskurs F-6.

Hur kan böcker ge barn fler möjligheter?

Hur skapar vi läslust med hjälp av normkreativitet?

Praktiska tips och idéer för förändring

Kursen hålls av föreläsaren och handledaren Kristina

Henkel som 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 bland annat skrivit böckerna Ge ditt barn 100

möjligheter istället för 2 och En jämställd förskola.

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



Film 1) Boken som ögonöppnare – Normalisera genom att inkludera!

Genom att synliggöra normer kan vi arbeta inkluderande – helt enkelt låta fler berättelser och

perspektiv får plats. I den här filmen får ni lära er att göra en normkritisk analys men också

hur ni gör för att inte hamna i toleransfällan, det vill säga att förstärka stereotyper när vi

arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Istället får ni kunskap om strategin att normalisera

genom att inkludera!

Film 2) Boken som ögonöppnare – Vem får vara med i boken?

I den här filmen får ni kunskap om normkreativitet, det vill säga hur vi gör för att skapa

förändring. Ni får exempel på hur ni kan lyfta olika familjer, känslor, kärlek, olika kroppar,

funktionsvariationer och mycket mer. Använd vår checklista för att skapa en bred och

inkluderande representation i bokhyllan. Vi ger också tips på hur ni skapar normkreativa

sagostunder för barn!

15% rabatt 

på alla våra

böcker i samband

med utbildning

Ut med stereotyper - in med möjligheter!

Vad ingår i utbildningen?

olika.nu

Två föreläsningsfilmer á 20 min

Diskussionsfrågor till varje film

Handlingsplan för förändring

Checklista för representation

Obs! Det är endast de som har betalat för utbildningen som

får ta del av den. Vite utgår om du bryter mot detta.

Kursen är producerade av Tove Rosander och Kristina Henkel. Varje föreläsningsfilm är cirka 

20 minuter och upplägget är tänkt att passa på ett arbetsplatsmöte. Kursen blir tillgänglig

genom att du loggar in på ditt konto efter att du har köpt utbildningen. Utbildningsfilmerna och

arbetsmaterialet blir tillgängligt för er i 3 månader. Materialet finns som PDF-filer så att ni kan

arbeta med det på läsplatta, dator eller skriva ut.

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

