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MÅLET MED BYGGA BROAR
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• Stärka barn och ungas rättigheter

• Främja integration

• Förebygga hedersrelaterat våld och 

förtryck



MÅLGRUPP

Primär målgrupp 

• Yrkesverksamma som möter barn och unga 

flickor och pojkar samt vårdnadshavare. 

Sekundär målgrupp 

• Vårdnadshavare, barn och unga flickor och 

pojkar. 
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SYFTE

• Stärka värdegrunden i  relation till 

styrdokumenten, nationella lagar och 

internationella konventioner.

• Erbjuda verktyg och modeller för processinriktad 

värdegrundsdialog med utgångspunkt i barnets 

rättigheter.

• Öka den interkulturella kompetensen.
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GRUNDUTBILDNING

• Kunskapsförmedling inom området.

• Reflektionsövningar kring värdegrund.

• Bildmaterial kopplat till teman. 
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• Barnuppfostran

• Jämställdhet

• Demokrati

• Kön, makt och våld

• Norm- och värdesystem

• Makt och motstånd

• Barn och ungas identitetsutveckling

EXEMPEL PÅ TEMAN



…MEN OCKSÅ

• Frihet och kontroll

• Tvångsäktenskap

• Barnaga

• Hedersrelaterat våld

• Radikalisering

• Könsstympning

• HBTQ och funktionsnedsättning



• Bygga broar – utbildningar och 

erfarenhetsutbyten

• Jordanien – stöd till syriska flyktingar 

• Senegal – social mobilisering våld mot kvinnor

• Skyddat boende – startar till hösten
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14 förskolor

300 

yrkesverksamma
Civilsamhället

InformellaFormella

Dialogkvällar

Klass 2 B

Förskoleklass

Föräldramöten

3 skolor

Café Sol

Kvinnogrupp

Samtal i 

moskén

Samtal med 

männen3 pilot förskolor

- Dimvädergatan

- Höstvädergatan 73

- Väderbodarna

1 pilot skola - Landamäreskolan F-3

Somaliska 

mammor

IMPLEMENTERING

UTBILDNING
Enskilda 

samtal

PÅGÅENDE ARBETE I VÄSTRA 
HISINGEN 



PERSPEKTIVVANDRING
Thomas Jordan, docent, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
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Rättighets-

perspektiv

Könsmakts

-perspektiv

Makt och 

motstånd Kultur-

perspektiv

HRV-

kritiskt 

perspektiv

Klass, kön, 

etnicitet,  

generation
Konstruktion 

av identitet
Individen

Familje-

systemet

• Stärka barn och ungas rättigheter

• Främja integration

• Förebygga hedersrelaterat våld och 

förtryck

Individ

Struktur

• Stärka barn och ungas rättigheter

• Främja integration

• Förebygga hedersrelaterat våld och 

förtryck



PERSPEKTIVVANDRING
Thomas Jordan, docent, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

• Är det något eller några perspektiv som känns 

viktigare än de andra? Varför? 

• Vilka perspektiv brukar du använda dig av?

• Vilka perspektiv brukar ni använda er av på din 

arbetsplats?

• Hur kan du och arbetsplatsen bli bättre på att använda 

fler perspektiv?
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KÖNSSEGREGATION
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NÄR BARNEN RIVER MURARNA
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Väger flickor och pojkar lika mycket?

Kan alla barn välja vad dom vill bli när dom blir stora? (kön, etnicitet, klass)

Kan flickor göra något som inte pojkar kan?

Kan pojkar göra något som inte flickor kan?



BILDMATERIALET
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Ett 40-tal bilder som kan användas vid:

• Introduktionssamtal

• Spontana samtal

• Reflektion i grupp

• Föräldramöten

• Föräldrastödsgrupper



SLÄKTTRÄD

www.byggabroar.nu



www.byggabroar.nu

VEM ÄR JAG?



LIVSLINJE
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HUR VILL VI ATT BARNEN SKA 
KÄNNA?
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HUR KAN VI BYGGA BROAR?
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KONTAKTUPPGIFTER
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Emmelie Rönnblad

Tel: 0706599058

emmelie.ronnblad@grundskola.goteborg.se

Mashair Ahmed Omer

Tel: 0707851005

mashair.ahmed.omer@vastrahisingen.goteborg.se

Linda Ohlsson

linda@acting4change.org
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