Fördjupningsmaterial
Normverktyget
Här hittar du bilder och dokument som ni kan fördjupa er i under olika teman. I
normverktyget finns vissa av dessa kopplade till specifika frågor.

Övergripande
Jamstall.nu
För dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för
jämställdhetsarbete.

Tema bemötande/genusmedvetenhet
•

Förväntningarnas makt över (köns)identitetsskapande – hur fria är vi?
En föreläsning om hur vi styrs av våra förväntningar och kan kopplas till hur vi bemöter barn.

•

Handbok – bilder som förändrar världen
En handbok i genusmedvetenhet och inkluderande foton.

•

Genushanden
Utbildningsmaterial i jämställd sjukskrivning

•

(O) jämställdhet i hälsa och vård
SKL 2014

•

Jämställd behandling mellan kvinnor och män med diabetes och hjärt- och
kärlsjukdomar
Socialstyrelsens rapport från 2017 – vad finns för utvecklingsbehov i sjukvården?

Tema Stereotyper, stereotypa uttryck och normer
•

Genusfotografen
Välj ut ett par bilder och diskutera dessa.

•

Tomas Gunnarsson - Genusfotografen
Intervju med genusfotografen på bemötandedagarna 2017

•

Könsstereotypa val till gymnasiet
Kunskapsöversikt över utbildningsval

•

Machofabriken

Tester
•

Bechdeltestet
Bechdeltestet är ett test som visar på hur kvinnor framställs i filmer.

•

Film school rejects
10 kända filmer som inte klarar Bechdeltestet

Övrigt fördjupningsmaterial
•

Jämställd förskola
Framtaget material till förskoleverksamhet men fungerar lika bra för annan verksamhet.
Ger tips på övningar kring att skapa genusmedvetenhet.

•

Arbeta för en jämställd arbetsplats
Här hittar du material och metoder om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer
jämställd och normmedveten arbetsplats och verksamhet

•

Schyst!
En handbok för att kommunicera mer jämlikt. Den innehåller många konkreta exempel
och tips. Det finns även övningar till.

•

Gör!
Samlade metoder för jämställdhetsintegrering

•

Svensk fika – En personlig introduktion till den svenska arbetsmarknaden
Awes A. Osman – Boken är baserad på olika situationer som kan dyka upp på de flesta
arbetsplatser och kan skapa kulturkrockar när medarbetare från olika kulturer möts.

