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Vi	  är	  en	  antidiskrimineringsbyrå	  som	  arbetar	  med	  att	  motverka	  
diskriminering	  och	  främja	  människors	  lika	  rättigheter	  och	  möjligheter	  i	  
samhället.

Våra	  tre	  huvudsakliga	  arbetsområden:

• Kostnadsfri	  juridisk	  rådgivning	  till	  personer	  som	  upplever	  sig	  
diskriminerade.

• Kompetenshöjande	  insatser	  om	  normkritik,	  diskriminerings-‐ och	  
likabehandlingsfrågor.

• Påverkansarbete	  och	  opinionsbildning	  i	  diskrimineringsfrågor.

vad är RÄTTIGHETSCENTRUM?
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Diskriminering är ett stort och utbrett 
samhällsproblem. Det kan finnas många orsaker 
till att diskriminering sker och all diskriminering 

går inte att utbilda eller informera bort.

Kunskap om diskriminering, normer, lagstiftning 
och ojämlika maktrelationer är däremot viktiga 
delar i ett långsiktigt arbete för att motverka 

och minska diskriminering i samhället.
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vad är diskriminering?
Skyddet	  mot	  diskriminering	  är	  en	  av	  hörnstenarna	  i	  arbetet	  för	  de	  
mänskliga	  rättigheterna.	  Diskriminering	  är	  en	  kränkning	  av	  den	  enskildes	  
mänskliga	  rättigheter	  och	  är	  förbjudet	  enlig	  svensk	  lag,	  oavsett	  om	  det	  
sker	  medvetet	  eller	  omedvetet.	  	  Diskriminering	  innebär	  att	  du	  blir	  sämre	  
behandlad	  i	  jämförelse	  med	  någon	  annan,	  på	  grund	  på	  grund	  av	  
egenskaper	  som	  du	  inte	  kan	  påverka.	  

En	  förenklad	  beskrivning	  av	  diskriminering	  enligt	  diskrimineringslagen	  
innebär	  att	  du	  som	  person	  missgynnas	  eller	  kränks. Missgynnandet	  eller	  
kränkningen	  ska	  ha	  samband	  med	  någon	  av	  de	  sju	  
diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrunderna:

kön

3



Rättighetscentrum	  Västerbotten	  erbjuder	  ett	  flertal	  skräddarsydda	  
utbildningspaket	  som	  går	  att	  kombinera	  med	  varandra.

Våra	  utbildningar	  har	  fokus	  på	  likabehandlingsfrågor,	  diskriminerings-‐
lagen	  och	  normkreativa	  arbetssätt	  och	  metoder	  för	  att	  motverka	  
diskriminering.

Utbildningarna	  varvar	  kunskapspass	  med	  övningar	  och	  diskussioner	  
och	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  deltagaraktivitet.	  Vi	  binder	  ihop	  teori	  med	  
praktiska	  exempel	  från	  vårt	  arbete	  med	  diskrimineringsfrågor.	  

Vår	  pedagogik	  utgår	  från	  intersektionella och	  normkritiska	  perspektiv.	  
Det	  innebär	  att	  vi	  kopplar	  frågan	  om	  diskriminering	  till	  samverkande	  
normer	  och	  maktstrukturer	  i	  samhället.

Alla	  våra	  utbildningar	  genomförs	  i	  form	  av	  föreläsningar	  med	  inslag	  av	  
grupparbeten,	  metodövningar	  och	  samtal.	  Dessutom	  genomför	  vi	  
kortare	  föreläsningar	  efter	  önskemål.	  

Varje	  utbildning	  utformas	  i	  dialog	  och	  det	  finns	  alltid	  möjlighet	  att	  
anpassa	  upplägget	  till	  era	  förutsättningar	  och	  behov.

Kontakta	  oss	  så	  berättar	  vi	  mer	  om	  vilka	  föreläsningar	  och	  
utbildningspaket	  som	  skulle	  passa	  er	  bäst!	  

Utbildningar & workshops
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DISKRIMINERING,	  EN	  FRÅGA	  OM	  MAKT

Denna	  grundutbildning	  ger	  er	  grundläggande	  kunskaper	  om	  hur	  
normer,	  makt	  och	  diskrimineringsfrågor	  hänger	  samman	  och	  hur	  
man	  kan	  arbeta	  med	  normkritiska	  förhållningssätt-‐ och	  strategier	  i	  
likabehandlingsarbete.

Den	  ger	  er	  baskunskap	  i	  diskrimineringslagen,	  de	  sju	  
diskrimineringsgrunderna	  och	  en	  bakgrund	  till	  de	  mänskliga	  
rättigheterna	  och	  hur	  de	  kan	  relateras	  till	  den	  svenska	  
diskrimineringslagstiftningen.	  

Utbildningen	  genomförs	  som	  en	  föreläsning,	  med	  inslag	  av	  
grupparbeten,	  metodövningar	  och	  bikupor	  som	  skräddarsys	  för	  
att	  passa	  gruppens	  storlek	  och	  behov.	  

Målgrupp:	  Alla	  som	  vill	  få	  grundläggande	  kunskaper	  i	  
diskrimineringslagstiftningen	  och	  normkritiska	  verktyg	  i	  
likabehandlingsarbete	  samt	  kunskap	  om	  hur	  normer,	  makt	  
och	  diskrimineringsfrågor	  hänger	  samman.

Tid:	  1,5-‐3	  h

1. UTBILDNINGSPAKET OM DISKRIMINERING & 
LIKABEHANDLINGSARBETE 
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PRAKTISKT	  LIKABEHANDLINGSARBETE	  OCH	  AKTIVA	  
ÅTGÄRDER	  I	  ARBETSLIVET	  

Denna	  utbildning	  genomförs	  som	  en	  påbyggnad	  på	  grund-‐
utbildningen	  ”Diskriminering,	  en	  fråga	  om	  makt”.

Utbildningen	  ger	  er	  fördjupade	  kunskaper	  i	  diskrimineringslagen	  och	  
likabehandlingsuppdraget.	  Den	  visar	  på	  hur	  man	  med	  hjälp	  av	  
normkritiska	  metoder	  och	  strategier	  kan	  arbeta	  med	  aktiva	  åtgärder	  
och	  bedriva	  ett	  målinriktat	  likabehandlingsarbete.	  I	  utbildningen	  
berörs	  och	  också	  chefers	  och	  ledningsgruppers	  roll	  i	  arbetet	  med	  att	  
främja	  lika	  rättigheter	  och	  möjligheter	  på	  en	  arbetsplats.

Utbildningen	  genomförs	  som	  en	  föreläsning,	  med	  inslag	  av	  
grupparbeten,	  metodövningar	  och	  bikupor	  som	  skräddarsys	  för	  att	  
passa	  gruppens	  storlek	  och	  behov.	  

Målgrupp:	  Ledningsgrupper,	  arbetstagare	  eller	  fackliga	  
representanter

Tid:	  2	  h
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HBTQ	  OCH	  LIKABEHANDLING,	  EN	  FRÅGA	  OM	  MAKT

Denna	  utbildning	  genomförs	  som	  en	  påbyggnad	  på	  grund-‐
utbildningen	  ”Diskriminering,	  en	  fråga	  om	  makt”.	  

Vi	  går	  igenom	  grundläggande	  HBTQ-‐begrepp	  och	  ger	  en	  introduktion	  
till	  hur	  frågan	  om	  diskriminering	  och	  HBTQ-‐frågor	  kan	  kopplas	  till	  
samverkande	  normer	  och	  maktstrukturer	  i	  samhället	  och	  i	  
verksamheter.	  Föreläsningen	  genomförs	  med	  inslag	  av	  grupparbeten,	  
metodövningar	  och	  bikupor.

Målgrupp:	  Alla	  som	  vill	  få	  en	  fördjupad	  kunskap	  om	  diskriminering,	  
HBTQ-‐frågor	  och	  hetero-‐och	  cisnormens konsekvenser.

Tid:	  1	  h
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Bild:	  Pavel	  Lindegren,	  9	  år



BRYTIGA	  BÖCKER	  &	  LIKABEHANDLING

Böcker,	  bilder	  och	  berättelser	  kan	  förändra	  hur	  vi	  ser	  på	  varandra	  
och	  världen.	  Men	  vilka	  historier	  möter	  barn	  idag	  och	  hur	  arbetar	  vi	  
med	  att	  förmedla	  dem?	  

Föreläsningen ger en intro-‐duktion till	  likabehandling,	  litteratur	  och	  
normkreativitet.	  Vi	  diskuterar	  bristande	  representation	  i	  
barnkulturen	  och	  visar	  på	  hur	  vi	  kan	  inkludera	  flera	  och	  förebygga	  
diskriminering	  i	  vår	  verksamhet	  med	  hjälp	  av	  normkritisk	  pedagogik	  
och	  barnböcker.	  

Målgrupp: Personal	  förskola/lågstadiet.	  

Tid:	  1	  h	  

2. UTBILDNINGSPAKET OM böcker & 
LIKABEHANDLINGSARBETE – på förskola och skola

9
Bild:	  Förskola	  möter	  studentflak,	  Umeå	  juni	  2017.
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BRYTIGA	  BÖCKERS	  BOKPAKET

Denna	  utbildning	  genomförs	  som	  en	  enskild	  insats	  eller	  som	  en	  
påbyggnad	  efter	  grundutbildningen	  ”Brytiga Böcker	  och	  
Likabehandling”.

Vi	  tipsar	  om	  bilderböcker	  du	  kan	  använda	  i	  likabehandlingsarbetet	  
och	  ger	  praktiska	  exempel	  på	  normkreativa	  diskussionsupplägg	  och	  
övningar.	  Föreläsningen	  bygger	  på	  våra	  bokpaket	  för	  förskolan,	  som	  
du	  hittar	  på	  www.minabibliotek.se/brytigabocker.

Målgrupp: Personal	  i	  förskola/lågstadiet.	  

Tid:	  30-‐60	  minuter

Bild:	  Siri	  Ahmed	  Backström.	  Ur	  boken	  Syskondagen.



NORMKREATIVA	  METODER	  FÖR	  BARN	  OCH	  BIBLIOTEK

Böcker,	  bilder	  och	  berättelser	  kan	  förändra	  hur	  vi	  ser	  på varandra	  och	  
världen.	  Men	  vilka	  historier	  möter	  barn	  i	  dag	  och	  hur	  arbetar	  
bibliotek	  med	  att	  förmedla	  dem?

Föreläsningen	  ger	  en	  introduktion	  i	  diskrimineringsfrågor	  och	  
normkritisk	  pedagogik.	  Vi	  ger	  exempel	  på	  hur	  du	  kan	  arbeta	  med	  
litteratur	  och	  likabehandling,	  och	  en	  ingång	  till	  hur	  vi	  kan	  agera	  mot	  
stereotyper	  och	  bristande	  representation	  i	  kultur	  och	  verksamheter	  
för	  barn.

Målgrupp:	  Personal	  på	  bibliotek.	  

Tid:	  2	  h

3. UTBILDNINGSPAKET OM böcker & 
LIKABEHANDLINGSARBETE – på bibliotek
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Bild:	  Sagostund	  med	  Brytiga Böcker,	  december	  2015.
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NORMKREATIVA	  LÄSNINGAR

Normkreativa	  Läsningar	  kan	  genomföras	  som	  en	  påbyggnad	  på	  
utbildningen	  ”Normkreativa	  metoder	  för	  barn	  och	  bibliotek”	  eller	  
som	  en	  separat	  utbildning.	  

Det	  här	  är	  en	  interaktiv	  utbildning	  med	  fokus	  på	  litteratur	  och	  
likabehandling.	  Vad	  får	  stereotyper	  och	  bristande	  representation	  för	  
konsekvenser	  för	  barnen	  som	  möter	  dem?	  På	  vilket	  sätt	  kan	  vi	  
använda	  normkritik	  som	  ett	  verktyg	  när	  vi	  läser,	  väljer	  och	  förmedlar	  
litteratur?	  Tillsammans	  provar	  vi	  mothårsläsningar	  av	  klassiker,	  
bygger	  en	  brytig bokhylla	  och	  genomför	  en	  normkreativ	  sagostund.	  

Målgrupp:	  Alla	  som	  jobbar	  med	  böcker,	  barn	  &	  likabehandling.	  

Tid: 1-‐ 2	  h
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