
● Att få vara med 
    Motverka hierarkier med dramaäventyr och modiga vuxna ●

För att få en harmonisk och kreativ grupp krävs trygghet, självkänsla och jämlikhet. 
I vårt arbete med jämställdhet har vi märkt att många tycker att det är svårt att veta 
hur man ska bemöta barn när de utesluter varandra och till exempel säger Bara tjejer 
får vara med eller Killar kan inte ha glitter. Vi har också märkt att det som vuxen inte 
alltid är så lätt att bredda sin egen könsroll. Därför har vi gjort en workshop där vi 
med hjälp av praktiska övningar och modiga vuxna visar hur vi kan förändra för att 
motverka hierarkier, förebygga att de uppkommer samt utmana både barns och vuxnas 
genustänk. Utbildningen innehåller bland annat:

● Hur man aktivt kan bygga barnens relationer.
● Demokratisk och självstärkande konfliktlösning. 
● Praktiska verktyg för att stärka självkänslan och motverka mobbing. 
● Trestegsmetod för att stoppa kränkningar.
● Dramaäventyr för att utmana sitt eget och barnens genustänk.

Vi som håller i utbildningen heter Kristina Henkel 
och Johan Theodorsson. Kristina arbetar med 
praktisk jämställdhetsutbildning för förskola och 
skola. Hon har skrivit böckerna En jämställd förskola 
och Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. Johan 
arbetar med sagoberättande och drama med 
genusperspektiv för barn och vuxna. 

”Positiv kemi mellan utbildarna. Ni är både proffsiga och personliga 
och eran värme och humor gör att alla vågar delta och utmana sig själva.”

Sagt om utbildningen:

För mer information och bokning kontakta oss redan idag! 

Kristina 073-703 35 62 / Johan 073-203 81 59 
Läs mer på Jamstallt.se och Fantasiformedlingen.se

Bästa hälsningar:

“Den roligaste kursen jag har varit på!”

”Superroliga övningar som inte pekar ut någon person. Man fick gå in i olika roller, 
pröva på att vara någon man kanske inte är. Jag har lärt mig att våga mera.”


