Med unga mot könsstereotyper
- skolan i fokus Under två dagar möts ungdomar, lärare, skolledare och beslutsfattare kring
området jämställdhet och skola. Ett särskilt fokus sätts på killar, män och
frågan om makt. Hur ser det ut och vad kan vi göra för att skolan ska bli mer
jämställd?
Rädda Barnens Ungdomsförbund presenterar tillsammans med forskaren
Hans Lindberg rapporten Ung jämställdhet - unga om jämställdhet på gymnasiet.

För program och anmälan se följande sidor.

Med unga mot könsstereotyper - skolan i fokus

Måndag 4 april
09-00 - 10.00 Registrering och kaffe
10.00 - 10.15

Inledning
Rädda Barnens Ungdomsförbund

10.15 -11.30

Att arbeta medvetet med unga och jämställdhet
Mia Hanström
Unga om jämställdhet
Intervju med Hans Lindberg, Växjö universitet

11.45 -12.30

Parallella FÖRELÄSNINGAR (välj på plats)
Könsmönster i förändring? Om skola, kön,
klass och etnicitet

Elisabet Öhrn, Högskolan i Borås

Kom igen, gubbar! Om pojkars och mäns
förhållande till manlighet
Jesper Fundberg, Stockholms Universitet

LUNCH
14.00 - 16.30

Parallella WORKSHOPS och MINISEMINARIER (välj via anmälningssidan)
Information innehåll och medverkande, se sid 4.
Miniseminarium A
14.00 - 15. 00

Workshops 9 stycken
14.00 - 16.30 inkl paus

Miniseminarium B
15.30 - 16.30

16.30 -17.00

Om Killar& tjejer och tjejgruppsarbete
RBUF:s ellen-projekt och www.effekt.rb.se
Johanna Karlsson och Eva Stenstam

19 - 23

Norrköpings Ungdomsforum
Musik, dans, teater och samtal om framtiden. En manifestation av ung kraft
och vilja.
Arr: Projekt Flicka i Norrköping och Rädda Barnens regionkontor
För info: Lars Holmgren, 011-10 19 72, lars.holmgren@rb.se
Sid 2
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Tisdag 5 april
Teater Rostock medverkar under fm med inpass av teaterscener
09.00 - 09.30

Inledning

09.30 - 10.15

Makten och jämställdheten
- ett panelsamtal om hinder och möjligheter i skolans jämställdhetsarbete
Rita Liedholm, På lika villkor i Falu kommun
Görel Elf , Genusmaskineriet, Utbildningsradion
Linus Bengtsson, Rädda Barnens lokalavdelning i Lund
Johanna Karlsson, Rädda Barnens Ungdomförbund
André Nilen, Röda Korsets Ungdomsförbund
m fl
Moderator: Ola Florin, Rädda Barnen

11.00 - 11.45

Makten och framtiden
- en paneldebatt om skolans fortsatta jämställdhetsarbete
Claes Borgström, JämO
Lena Hallengren, Ungdomsminister
Per Nilsson, GD Ungdomsstyrelsen
m fl
Moderatorer: Fredrik Malmberg, Rädda Barnen och Kina Börjesson,
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer LSU
LUNCH

13.00 - 15.30

Parallella WORKSHOPS och MINISEMINARIER (välj via anmälningssidan)
Information innehåll och medverkande, se sid 4.
Miniseminarium C
13.00 - 14.00

Workshops 9 stycken
13.00 - 15.30 inkl paus

Miniseminarium D
14.30 - 15.30

15.30 - 16.15

Nu är det killarnas tur att bli jämställda
Intervju med Christian Fridh från NORMal, eller?, författare Stephan MendelEnk samt Mia Hanström från Fritidsforum.

16.15 - 16.30

Avslutning
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Välj en till två miniseminarier eller en workshop per dag

MINISEMINARIER - 1 timme / seminarium

Ett miniseminarium innehåller en föreläsning med möjlighet till frågor och samtal.
Måndag

A - kl 14-15
Ungdomar och genusnormer på skolans arena  hur ser ungdomar på jämställdhet och sex?
Renita Sörensdotter och Eva Lundgren, Dalarnas forskningsråd
B - kl 15.30-16.30
Att engagera killar och män i förändring för jämställdhet - perspektiv som öppnar
Klas Hyllander, Manliga Nätverket

Tisdag
C - kl 13-14
Gender och empowerment i skola och ungdomsmiljöer
Elin Pietras, Kvinnoforum/Xist
D - kl 14.30-15.30
Tystnadens tyranni - om heterosexualiteten som norm och
homofobi i skolan
Marie Lindberg, Homo

WORKSHOPS - 2,5 timme inklusive paus / workshop
En workshop blandar teori och metodutlärning med praktiska övningar användbara i klassrum
och ungdomsverksamhet.
Måndag och Tisdag (för tider respektive dag se sid 2-3)
1. Tjejgruppsarbete  att stärka unga tjejer
Varför är tjejgruppsarbete viktigt? Hur gör vi för att arbeta
med tjejgrupper? Ellen-projektet delar med sig av sina erfarenheter och ger prov på hur man kan gå tillväga.
Matilda Andersson och Anna Jonsson från Ellen, Rädda Barnens Ungdomsförbund.
2. Att mäta jämställdhet med 3R-metoden
Nyckelorden Representation, Resurs och Realia ligger till
grund för 3R-metoden. Hur kan metoden användas för att
mäta jämställdheten på skolan eller i sin organisation, och
hur kan den användas i vuxengrupper respektive i elevgrupper?
Anna Elgh, Fritidsforum
3. Att leda jämställt i barn- och ungdomsgrupper
Vägen till jämställt ledarskap innehåller dels reflektion över
den egna ledarrollen dels kännedom om konkreta övningar
att använda sig av. Det gäller såväl pedagoger i skolan som
ledare i fritidsverksamhet.
Julia Färghage, Förbundet Vi Unga och Ulf Tjernström,
Svenska Scoutförbundet
4. Flera kulturer ett liv
Hedersrelaterad kontroll innebär brist på frihet, ryktesspridning och hot om tvångsäktenskap. Skolpersonal behöver få
utökade kunskaper i frågan för att arbeta förebyggande med
ungdomar som riskerar att bli utsatta för hedersrelaterad
kontroll.
Dilek Baladiz, Kvinnoforum/Xist
5. Sexualitet och jämställdhet  hur kan skolan arbeta med
det?
Sex och jämställdhet är intimt sammanflätade med varandra
och vår människosyn. För att kunna bedriva en medveten
sexualundervisning och rätt använda de metoder som finns
behövs perspektiv och fakta kring de egna föreställningarna.
Sandra Dahlén

6. Med full styrka mot jämställdhet - processer som stärker
skolledares möjligheter att nå framgång i jämställdhetsarbetet
En jämställd skola fri från homofobi och könsrelaterat våld
kräver ett förändringsarbete som omfattar hela organisationen. Skolledare har en särskild roll i detta arbete. Låt dig
inspireras av samverkansprojektet Tjej eller kille - spelar
roll?; Länsstyrelsen i Stockholms län, Operation Kvinnofrid,
JämO, HomO, Barnombudsmannen, Stockholms Stad och
Myndigheten för Skolutveckling.
Sara Rågwall, Länsstyrelsen i Stockholms län och Lena Sievers, JämO
7. De sju härskarteknikerna ur ett ungdomsperspektiv
Var fick du luft ifrån?  en film med och för ungdomar
med frågor om kränkande beteendemönster i vardagen och
de s k Härskarteknikerna. Vi tittar på filmen, tar upp dess
koppling till sexuella trakasserier samt visar på konkreta
motstånd mot härskartekniker.
Karin Kjellberg, ASTRID-Dialogen och Katarina Olsson,
Scenkraft
8. Skola, genus, media
Många skolor använder den gemensamma filmupplevelsen
som utgångspunkt för samtal om genus och jämställdhet. En
viktig del i arbetet är också att barn och unga själva får uttrycka sina tankar och idéer med hjälp av film och andra
medier.
Daniel Lundquist och Klas Viklund, Svenska Filminstitutet
9. NORMal, eller?
- att sätta killar i rörelse
Vi får ta del av erfarenheter från ett projekt med samtalsgrupper för killar i högstadieåldern. I syfte att motverka
sexism och homofobi behöver rådande föreställningar om
kön ifrågasättas. För det behövs också ett medvetet ledarskap.
Christian Fridh och Magnus Sjögren från NORMal, eller?

Maxantal 20-25 personer per workshop.
Anmäl dig till miniseminarier och workshops på anmälningssidan.
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Praktisk information och personlig anmälningssida
Tid och plats

Måndag 4 april 2005 kl 10.00 till tisdag 5 april kl 16.30
på Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping.
www.louisdegeer.com

Arrangörer

Rädda Barnens Ungdomsförbund, Rädda Barnen och
nätverket KönSpelarRoll

Deltagaravgift inkl fika och luncher

Båda dagar 900 kr
En dag 600 kr
Ungdomar under 26 år subventionerat pris 400 kr
(gäller såväl en som två dagar)
Rädda Barnen är momsbefriat.
Deltagaravgiften faktureras från Rädda Barnen.

Anmälan

Senast 15 mars. Anmälan är bindande men inte personlig.

Bekräftelse

Bekräftelse mailas eller skickas ut i god tid.

Färdväg

Info Norrköping: www.destination.norrkoping.se

Upplysningar

Frågor besvaras av Karin Kjellberg, ASTRID-Dialogen
tfn/fax 08-704 25 29 info@astriddialogen.com. På uppdrag av arrangörerna ansvarig för administration och
deltagarservice.

Anmälan
Förnamn

Jag anmäler mig till båda dagarna.

Efternamn

Logi

Hotell, vandarhem eller golvlogi. Välj nedan.
BOKA HÄR!
Ankomst den:__________________
Avresa den:____________________

Hotell och vandrarhem
Enkelrum, priser/rum inkl frukost och moms
695 kr
* Hotel Centric
820 kr
1045 kr
* Grand Hotel
895 kr
1045 kr
* Hotel Princess
Tvåbäddsrum, priser/rum inkl frukost och moms
825 kr
* Hotel Centric
1310 kr
* Grand Hotel
1145 kr
1295 kr
* Hotel Princess
3-5 bäddsrum, inkl lakan, frukost och moms
Hörnans Hotel och Vandrarhem 300 kr/person

Tillgång på rum beror på hur snart anmälan görs. Administration avseende hotell vandrarhem sköts separat från
kongresscenter Louis De Geer (fakturerar samt sänder
bekräftelse gällande bokat rum). Info 011-15 50 21.
Jag delar rum med:____________________________
Golvlogi
Enklare boende erbjuds för 50:-/person och natt.
Inklusive madrass, tag med egna lakan. Kryssa
här om du väljer detta alternativ.
Logi ej akteullt
Du som själv ordnar boende, alternativt inte är i
behov av logi, kryssa för här.

Jag anmäler mig till enbart _____dag (=mån eller tis)
Arbetsplats/skola/organisation

Adress arbete/skola
Telefon arbete

Mobil

Fakturaadress (om annat än ovan)
För bekräftelse: E-postadress (eller faxnummer)
Övriga upplysningar (ex.vis matallergi):

Välj workshop / miniseminarier (info sid 2-4)
Måndag
A
Miniseminarium
B

Tisdag
C

Workshop

1: hand nr_____ 2: hand nr_____

1: hand nr_____ 2: hand nr_____

D

Skicka till Rädda Barnen, att: Eva Svedling,107 88 Stockholm eller faxa till Eva Svedling 08-698 90 13.
Anmälan via mail (om post eller fax ej fungerar) görs till: info@astriddialogen.com

