
Perspektivbyrån

Vad är problemet? Det finns ofta brister i bemötande, 
tillgänglighet, utbud, kommunikation m.m. som får 
konsekvensen att vissa barn inte känner sig trygga eller 
inkluderade i alla verksamheter.

Vad är uppdraget? Ni vill skapa verksamheter som når alla 
barn – även dem i periferin som annars riskerar att 
diskrimineras eller uteslutas.

Hur ska ni gå tillväga? Perspektivbyrån är en kreativ och 
rolig metod där barnen är detektiver som granskar, synliggör 
och kartlägger er verksamhet. Ni vuxna lyssnar, antecknar och 
förbättrar utifrån barnens spaningar! 

Målgrupp? För er som arbetar med barn 8-12 år; i kultur- och 
fritidspedagogisk verksamhet eller som ledare i en förening. 
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Se nästa sidan för olika upplägg på utbildningar…

Vi skräddarsyr metoden 
och utbildningskonceptet, 
så att det passar 
följande verksamheter:

• Fritids
• Bad & simhall
• Bibliotek 
• Kulturverksamhet
• Idrottsförening eller 
annan förening
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utbildningarna
Vanligtvis inleder vi med en föreläsning om ca 60 min med 
efterföljande samtal och workshops. Utbildningen kan delas 
upp på 2 timmar, en halv- eller heldag eller på flera 
tillfällen. 

Här är några exempel på koncept som vi genomfört (alla 
utbildningar kan utföras digitalt eller irl):

• ”Perspektivbyrån – bakgrund, syfte och introduktion i 
metoden”. Vi berättar om projektet och verktygen, med 
utgångspunkt i diskrimineringslagen och barnkonventionen. 
Föreläsning, ca 60-90 min.

• ”Perspektivbyrån – ett praktiskt verktyg för 
likabehandling”. Vi varvar samtal med övningar där 
deltagarna får testa verktyget utifrån principerna om icke-
diskriminering och barns rätt till delaktighet. 
Workshop, ca 120 min. 

• ”Perspektivbyrån - förändringsarbete steg för steg”. I den 
här utbildningen gåt vi igenom grunderna i ett normkreativt 
förändringsarbete, och tar fram åtgärder som kan göra att 
barn och unga känner sig ännu mer inkluderade och välkomna 
till er. Utbildningen är uppdelad i fyra steg. 
Workshops, ca 2 x 90 min, alternativt 4 x 45 min.

• ”Utan spaning, ingen aning - verktyg för inkludering & 
trygg idrott.” Perspektivbyråns syfte och metod utifrån 
barnets perspektiv i idrottsföreningar. 
Föreläsning, ca 90 min. 
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Välkommen att kontakta oss för mer information eller för att boka 
en utbildning! E-post: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se, 
telefon: 090-14 37 66

Vi anpassar 
utbildningen efter 
verksamhet, behov & 
möjligheter och 

tidigare kunskaper! 
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