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Beskrivning
Författare: Emma Arneback.
Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att
rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn
och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper
högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering. Därmed motverkar rasism
barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.
Behoven av insatser för att motverka rasism är stora. I boken beskrivs förskolans och skolans
uppdrag att motverka rasism. Här behandlas också olika sätt att förstå och analysera rasism,
och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Författarna redogör för en
bred palett av arbetssätt som kan användas för att motverka olika former av rasism i förskolan
och skolan från normkritik,interkulturell och frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande,
demokratiska och relationella arbetssätt.
Det är en mycket bra, genomarbetad och välskriven bok att använda för personalgrupper och
utbildningar inom skola och förskola. Inbjudande och lättöverskådlig layout samt bra
referenslista.
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 22, 2017

Annan Information
20 mar 2015 . Det är FN som har utsett den 21 mars till världssamfundets dag mot rasism och
diskriminering. . Vad gör DO för att motverka rasism och etnisk diskriminering? .. En
handledning för att främja likabehandling i förskolan - med fokus på det dagliga arbetet för att
främja lika rättigheter och möjligheter.
män i förskolan. 28 och analyser av intervjuer med manliga förskollärare. 29. 13 Se t.ex.
Angervall (2005) (S); Poulsen (2005) (S); Mastekaasa (2005) (N); Widding (2006) (S);
Andersson (2007) (S);. Lundberg ... behandlar hur ett web-baserat material används som
verktyg för att motverka rasism i skolan. 111 samt en.
Ett trygghetslyft för skolan. En rapport som beskriver varför Sveriges skolor behöver ett
trygghetslyft och hur det kan genomföras .. misslyckanden med att jobba målinriktat för att
motverka kränkande behandling av elever. . Barns rättigheter i skolan och förskolan grundar
sig på att alla barn, precis som vuxna, omfattas av.
3 jan 2017 . Personal inom skola och förskola ska få utbildning för att bli bättre på att
motverka rasism och främlingsfientlighet.
23 jan 2015 . Hon har ytterligare två barn i skolan som sträcker sig från förskola till
gymnasium – och hon berättar att Gazakriget vintern 2008-2009 fick henne att välja just Hand i
hand. Godis till soldaterna. – Min son . och förstör hela vårt samhälle. De förstår hur viktiga
våra skolor är för att motverka rasism, säger han.
. Vill du sälja böcker till oss? Välgörenhet · Jobba hos oss · Bokhyllan webb-TV · Presentkort
· Mina sidor. Sök bok. Sök bok. 1 böcker matchar din sökning på ”Att motverka rasism”.
Filtrering. Format. Häftad (1). Ämnen. Psykologi & pedagogik (1). Språk. Svenska (1).
bokomslag Att motverka rasism i förskolan och skolan.
HSD har fått uppdraget att ge kursen "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan
och skolan" vid Stockholms universitet. Skolverket och Forum för levande historia arrangerar
den tillsammans med Stockholms universitet och åtta andra lärosäten. Ylva Wibeus, ansvarig
hos HSD. Foto: Jessica Stene. Kursen är för.
Tillägg till skollagen Läroplan – Lpo94/Lpfö98 Skolan/förskolans värdegrund
Skolan/förskolans uppdrag Mål och riktlinjer Mål att sträva mot anger riktningen på .. ge barn
och ungdomar kunskap och förståelse för det demokratiska samhället och motverka
främlingsfientlighet och rasism Beredskap och resurser ska finnas.
Jobbar du i skolan eller förskolan? Nu är ansökan öppen till kursen Motverka rasism och
främlingsfientlighet i förskolan och skolan. Kursen ges på elva.
30 aug 2017 . . (Swedish)Book (Other academic). Place, publisher, year, edition, pages.
Stockholm: Natur och kultur, 2017, 1. , 255 p. National Category. Educational Sciences.
Research subject. Education. Identifiers. URN: urn:nbn:se:oru:diva-59429ISBN: 978-91-2781989-4 (print)OAI: oai:DiVA.org:oru-59429DiVA:.

24 apr 2017 . Förskolan har till uppgift att förebygga och motverka kränkande behandling. I
april 2006 kom barn och elevskyddslagen som krävde att skolan (förskolans) arbete skall
utmynna i en likabehandlingsplan. Barn och elevskyddslagen ersattes 1 januari 2009 av
följande två regelverk. Diskrimineringslagen och.
I skola och förskola skall vi arbeta för att främja likabehandling och motverka alla former av
kränkande behandling. I skollagen, läroplanerna och förarbetena till dessa används begreppet.
”kränkande behandling” som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Mobbning
och rasistiska beteenden är exempel på.
Inte minst gäller det religiösa skolor där vi ser att det finns ett visst ökat intresse att etablera
sig. Kommunerna ansvarar för tillsyn av fristående förskolor vilket inkluderar religiösa
förskolor. Kommuner bör ges rätt att stoppa nya religiösa förskolor om de riskerar motverka
integrationen. Kommunerna måste förbättra tillsynen av.
Vårt uppdrag syftar till att nå högre måluppfyllelse i skola och förskola, oavsett om vi gör
insatserna i samarbete med pedagoger eller i klasser/ barngrupper. Vi behöver dock ibland
arbeta i ... Hur kan Naturskolan i framtiden spela en större roll när det gäller att motverka
rasism och kränkande behandling? Det kommer vi att.
Välfärd skola. Inledning. Vilans skola är en F-6-skola med runt 250 elever som ligger vid
Finnboda i Nacka. Skolan ska präglas av ett starkt, fokuserat och förankrat . särskild
verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och
.. etniska kränkningar, rasism och främlingsfientlighet.
18 okt 2012 . En skola med musik- och kulturprofil. Årskurs: förskola och 1-6 Elever: 230
Studieresultat: Hög måluppfyllelse Tillgångar: + Höga och tydliga förväntningar på. . justering
av en felaktig utbetalning. Precis som Ulf Kamne menar han att det behövs mer pengar för att
motverka rasism och extremism.
17 nov 2017 . 2017. Natur & Kultur Akademisk. Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag
att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika
nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska
föreställningar, handlingar och struktur…
Jan Jämte Jan Jämte är tillsammans med Emma Arneback författare till boken Att motverka
rasism i förskolan och skolan. Titeln uttrycker skolans och förskolans uppdrag och
ambitionen är att ge lärare förutsättningar och redskap att utföra det. . På Högåsskolan ska alla
lärare slipa elevernas digitala kompetens.
2 nov 2016 . . förståelsen. Vi besöker en gymnasieskola i Stockholm med elever från många
kulturer. Hur arbetar de för att förebygga rasism? Föreningen Ungdom mot rasism berättar hur
de jobbar med normkritik som pedagogiskt verktyg. De nämner även en skuggutredning om
skolans arbete för att motverka rasism.
Välkommen till Lars Kaggskolans Bibliotek! Här hittar du böcker och andra medier som finns
på biblioteket. Skriv in de ord du vill söka på i sökrutan ovan, till exempel ord ur titeln eller
författarens namn. Om du vill låna om, reservera eller se dina lån loggar du in med
lånekortsnummer eller personnummer (10 siffror) samt.
22 apr 2014 . Skönlitteratur är läraren Martin Laps främsta verktyg för att motverka intolerans
hos eleverna. Nu har han själv . Det förebyggande arbetet med rasism och främlingsfientlighet
i förskola och skola bör fokusera på att problematisera kring hur föreställningar om till
exempel 'svenskar' och 'invandrare' skapas.”.
Satsning på normkritisk fortbildning, Stockholms stad. Stockholms stad satsar på fortbildning
i antirasism, genuskompetens och normkritik för medarbetare i skola och förskola och
äldreomsorg. Ett stadsövergripande program för HBTQ-frågor och en HBT-certifiering för
stadens verksamheter håller på att tas fram.

7 dec 2017 . Lär dig motverka rasism. Demokratin och mångfalden är något vi alla måste värna
om. Att gå kursen Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan är ett sätt.
Kommentera. Artikel. Mångfald. 2017-02-20.
Läs årets viktigaste kurs med dina kollegor – Motverka främlingsfientlighet och rasism i
förskolan och skolan. Share on Facebook Tweet about this on Twitter Email this to someone.
Kontakt.
Därför är en politik som minskar de sociala klyftorna en bärande del i Vänsterpartiets
antirasistiska strategi. Eftersom försörjningen och arbetsvillkoren är så centrala, är det särskilt
viktigt att motverka etnisk diskriminering och underordning på arbetsmarknaden. En verksam
antirasistisk politik utmanar rådande.
Detta webbmaterial är ett stöd för lärare, rektorer och personal inom förskola och skola. . i
styrsystem, stötta utsatta personer, säkerställa icke-diskriminerande välfärdstjänster, erbjuda
lika tillgång till bostäder, utbilda för att motverka rasism och diskriminering, bidra till ett
interkulturellt synsätt och hantera konflikter.
Att motverka rasism i förskolan och skolan. Emma Arneback, Jan Jämte. Häftad. Natur &
Kultur Akademisk, 2017-07-20. ISBN: 9789127819894. ISBN-10: 9127819892. Priser för 1 ex.
Ändra Antal.
16 feb 2017 . Ett av skolans viktigaste uppdrag är att värna demokratin och att fostra eleverna
till respekt för allas lika värde. Här får du och dina kollegor stöd för att förebygga och
motverka rasism och främlingsfientlighet i skolan, förskolan och på fritidshemmet.
Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och
främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en
verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag.
Skolverket och Forum för levande historia ger kursen i.
9 nov 2016 . Under Lärarutbildardagen förra veckan höll Jan Jämte och Emma Arneback ett
mycket intressant föredrag om att motverka rasism i förskolan och skolan. Ett viktigt uppdrag
som klart och tydligt står inskrivet i våra styrdokument genom hela styrkedjan. Jan Jämte och
Emma Arneback är båda forskare vid.
21 mar 2013 . Målet är att med kunskap och engagemang öka förståelsen för allas lika värde,
och att motverka utanförskap. Idag, på FN:s internationella dag mot rasism, lanseras
kunskapskampanjen Hej Sverige. Det är stiftelsen . För dessa barn blir mötet med det svenska
samhället och skolan ofta en stor utmaning.
En omfattande granskning av utbildning om MR och Barnets Rättigheter i skolan och om MR
på högskolan bör .. Värdegrunden anges i Skollagen (1985:11) och läroplanerna - läroplan för
förskolan (Lpfö 98),. 1994 års . 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.”.
3 nov 2016 . Forum för levande historia och Skolverket genomför en kostnadsfri konferens i
Hässleholm om främlingsfientlighet och rasism i skolan den 24 januari. . Hela programmet och
anmälan hittar du här: http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasismintolerans/motverka-rasism-i-skolan/konferens länk till.
6 En Inneboende an+rasis+sk hållning Verksamma inom skolan ska agera an;rasis;skt genom
am ak;vt ta ställning och motverka rasism genom am främja lika räcgheter och möjlighet samt
vidta förebyggande, förhindrande, utredande och åtgärdande insatser. Verksamma inom
skolan ska verka för am förmedla, gestalta.
上领英，在全球领先职业社交平台查看Johan Lundqvist的职业档案。Johan的职业档案列
出了2 个职位i。查看Johan的完整档案，结识职场人脉和查看相似公司的职位。
18 okt 2016 . Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom
skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala . Nu har hon

skrivit boken MI som samtalsmetod och förhållningssätt – motiverande samtal i
förskolan.Med MI som förhållningssätt kan pedagoger möta.
Välkommen till vårt kalendarium för kompetensutveckling. Läs mer om våra konferenser och
boka din plats här.
Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, . förskolan/skolan. • Alla; barn, elever
och vuxna känner till planen. Bakgrund. Alla förskolor och skolor ska ha ett aktivt och
målinriktat arbete för att främja barns och . Det är viktigt att förskolan och skolan arbetar
förebyggande och detta arbete ska beskrivas i de planer.
Lyssna på Akademiska kvarten avsnitt 6 - Emma Arneback & Jan Jämte om att motverka
rasism i förskolan och skolan och tiotusentals andra titlar direkt i din mobiltelefon. Du provar
14 dagar helt gratis, därefter 169 SEK / månad. Ingen bindningstid.
20 maj 2015 . Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade för och fick igenom
förslaget att högstadieelever och gymnasielever ska kunna få skriftliga ordningsbetyg. Före
detta utbildningsministern Jan Björklund verkar nöjd med riksdagens beslut.
Ordningsomdömen får införas i svenska skolor. Beslut nyss i.
Det är viktigt att lyfta fram att förskolan, skolan och vuxenutbildningen i Sverige ska grundas
på och utformas i överensstämmelse med grundläggande . som innebär att skolan ska "1.
främja jämställdhet mellan könen, 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling
såsom mobbning och rasistiska beteenden.
Vi på Integrationsforum arbetar aktivt för att motverka rasism genom: att skapa träffpunkter
mellan människor; att mobilisera; att bilda nätverk; opinionsbildning; folkbildning.
Diskriminering Diskriminering är ett lagstiftat begrepp och innebär kortfattat olika behandling
av lika fall. Diskrimineringsförbud regleras på två ställen i.
Kommunstyrelsens Brottsförebyggande råd skall ha det samordnande ansvaret för arbetet mot
våld och främlingsfientlighet inom kommunen. Dessutom skall det finnas samverkansgrupper
mellan skola, socialtjänst och polis inom respektive skolenhet - lokala nätverksgrupper - som
ansvarar för arbetet mot våld och.
4 maj 2016 . Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism, men arbetet
rymmer många utmaningar. Därför förbereder Örebroforskarna Emma Arneback och Jan
Jämte en ny kurs för förskollärare, lärare, rektorer och fritidspedagoger. Den arrangeras av
Skolverket och Forum för levande historia och.
Och trots att genusvetenskapen är det enda som kan motverka maktstrukturerna är
genusmedvetandet i allmänhet dåligt. . Så du är emot att skolan ska vila på demokratiska och
antirasistiska värderingar? . Men skolan bör sträva efter att befrias från alla politiska, religiösa
och ideologiska strömningar.
Att motverka rasism i förskolan och skolan. Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att
motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika
nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn.
Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan. främja
jämställdhet mellan könen samt; aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden. (Lag 1999:886)”.
Vi har ett samhälle där rasism begränsar ... Det är ett gemensamt ansvar för alla demokratiska
krafter att motverka rasistiska och fascistiska rörelser. Stadens .. Försörjningsstödet ska utökas
under sommarmånaderna för barnfamiljer. Ansvar: Alla stadsdelsnämnder. Ska genomföras
under 2017. Förskola och skola. Analys.
Anmälan till kursen "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan". Hej!
Här ansöker du som förskolechef/rektor med din verksamhet och de medarbetare som ska

delta i kursen. Vi behöver namn, personnummer samt hemadress till samtliga deltagare.
Anmälan är stängd.
29 okt 2013 . Rasism och klass samverkar och därför måste arbetet för en jämlik stad ha både
ett antirasistiskt- och ett klassperspektiv. Rasismen . I Malmö får förskolor och skolor med
stora behov mer resurser än de med mindre behov. . Vi vill skapa en verktygslåda som
skolorna kan använda för att motverka rasism.
Att motverka mobbning och diskriminering måste därför alltid stå högst upp på dagordningen.
Ingen ska behöva utstå kränkningar eller diskriminering. Skolans personal har ett ansvar att
tydligt markera att rasistiska, homofoba, sexistiska eller andra kränkande glåpord inte
accepteras. Skolorna måste dels kunna agera när.
Rasism kopplas ofta ihop med individers ideologiska uttalanden. Men ofta tar den sig snarare
uttryck i strukturer och i allmänna föreställningar om den Andre. Skola och förskola har ett
tydligt uppdrag att motverka rasism, men ibland är den svår att upptäcka. Emma Arneback och
Jan Jämte skriver att personal i skola och.
Att arbeta normkritiskt i förskolan innebär framför allt att utmana gränsdragningar och
kategorier. Alltså; att inte gå med på att liten alltid är svagast, att killar är tuffast och att
personer med funktionsnedsättning alltid behöver hjälp. Syftet med detta är att vi vill
motverka stereotypa föreställningar om människor. Samt att.
Förskola & lågstadiet. TV-program. Rättens riddare: Halva världen i samma klass. 2007, från 6
år, 9 min. På Julies och Amals skola går barn som har föräldrar från . men deras första skolår
var fyllt av rasism, diskriminering och trakasserier. ... De nämner även en skuggutredning om
skolans arbete för att motverka rasism.
Gå en praktiknära kurs om att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och
skolan. Kursen ges på tio lärosäten för all personal i förskolan,.
Gå en kurs om att motverka rasism och främlingsfientlighet i förskola och skola. Kursen ges
på nio olika lärosäten under hösten 2016. Det är rektor.
12 sep 2016 . På Torvallaskolan har 42 procent av alla elever invandrarbakgrund. Syftet med
personalresan var bland annat att öka personalens kunskaper om Förintelsen för att motverka
rasism. – Man har läst så mycket i ämnet, men att se det i verkligheten är något helt annat. Det
känns. När jag föreläser för eleverna.
23 jun 2016 . Temat är: Globala klassrum/förskolor, breda uppdrag - ledarens roll och ansvar?
Konferensen är en mötesplats mellan de som forskar om och de som utövar ledarskap i skola
och förskola. Linnéuniversitetet är medarrangör för . http://kartlaggning.skolverket.se/. Podd
om arbete för att motverka rasism.
Att motverka rasism är ett tydligt uppdrag som skolan har. Ändå visar studier att rasism är ett
problem på många förskolor och skolor. I en ny bok.
26 okt 2015 . Lektorerna Emma Arneback, i pedagogik, och Jan Jämte, i statsvetenskap, från
Örebro universitet har i uppdrag att ta fram Skolverkets nya material för arbete mot rasism i
Sveriges förskolor och skolor. De fick skolpersonalen att tänka till kring olika strategier lärare
kan använda för att motverka rasism i.
6 apr 2016 . Södertörns högskola ger kurs i att motverka rasism. I höst startar en helt ny kurs
som vänder sig till yrkesverksamma i förskolan och skolan. Den syftar till att stärka förskolans
och skolans arbete med att motverka olika former av främlingsfientlighet och rasism genom
kunskap, öppen diskussion och aktiva.
Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att
rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn
och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper
högre risk än andra att utsättas för.

läroplanen och värdegrunden för att motverka främlingsfientlighet. Vi vill därmed analysera
vilka metoder och verktyg skolor arbetar med i förebyggandet av främlingsfientlighet och
rasism. 1.1 Syfte/ Frågeställningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad tidigare
studier visat om elevers attityder kring.
Namn Motverka rasism och Namn Skapa förståelse för personer med funktionsnedsättning.
Områden som.
11 feb 2015 . Varje skola är skyldig att motverka alla former av kränkande behandling, som till
exempel mobbning och rasistiska beteenden. Skollagen ställer krav på skolorna. Den säger att
förskolor och skolor måste arbeta aktivt mot mobbning. Prata med din lärare för att få stöd
och hjälp om du eller någon du känner.
Studien utfördes med syfte att belysa några rektorers och lärares syn på skolan som
mångkulturell .. 22 Spowe, Bengt (2003) Röster från den mångkulturella skolan - Om
undervisning och lärande i förskola och skola. .. risken att invandrarna blir till andra klassens
medborgare.28 Att motverka rasism, främlingsfientlighet.
Om rasism i skolan. 16 erfarenheter från projekten. 8. Projektens inriktning och
utgångspunkter. 18. Rasism, främlingsfientlighet, diskriminering eller homofobi? 18 ...
svenska förskolan. Enstaka projekt arbetar gentemot en bredare allmänhet genom konferenser
med teman relaterade till barn och integration eller via en.
Enligt skollagen skall den som verkar i skolan aktivt motverka alla former av kränkande
behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden (1 kap. . bör man kunna utesluta mera
bagatellartade företeelser som är naturliga på det stadium där de förekommer, t.ex. mera
ordinära bråk mellan barn i förskolan eller elever i.
Skolor utbildas att motverka rasism · 2017-03-29 10:29 32. Hur ska rasism och
främlingsfientlighet motverkas i skolan? Det står på agendan när länets skolväsen samlas i
morgon på Folkets hus i Umeå för att reda ut vad deras uppdrag i frågan är.
Främlingsfientlighet · Västerbottens Folkblad.
Skolan kan ha en viktig roll för att främja psykisk hälsa bland barn och unga och för att
tecken på psykisk ohälsa . ventivt syfte i sitt arbete med att motverka mobbning och
normbrytande beteende. Inte minst har många .. ningen för polis, förskola och skola,
socialtjänst samt hälso- och sjukvård. För skola och hälso- och.
Skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling och de
flesta skolor har någon form av . Då fick förskolor och skolor en ny skyldighet att arbeta
aktivt för att förebygga diskriminering .. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. Skolan har ett
ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.
Ginza. Nätbutik www.ginza.se. Välkommen att besöka vår Nätbutik. 3332. Arneback
Emma;Att Motverka Rasism… https://www.ginza.se/Product/685870/ · Förskolan och skolan
har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning at… 379 kr · 3 (34) · Ditt
företag? Finansiell info.
finns i skollagen också en särskild skrivning som innebär att skolan ska ”1. främja
jämställdhet mellan könen, 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.” Lag (1999:886). Utbildningsväsendet omfattar också SFIundervisning och hög- skoleutbildning vilka här.
7 nov 2007 . Det finns bidragande faktorer i livet och samhället som har stor betydelse för att
gynna eller motverka uppkomsten av rasism. Misstaget som många gör .. Här vill jag påpeka
hur stor massmedia och skolans roll spelar, detta är de två nycklarna till utbildning och
kunskap som influerar folket. Genom gedigen.
Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att
rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn

och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper
högre risk än andra att utsättas för.
25 mar 2015 . Deltagarna ingår i Malmös lärarnätverk för att motverka rasism. Ett nätverket
som bildades 2013 när det togs beslut om att kraftsamla i skolorna. Det har även bildats ett
antirasistisk elevnätverk. Och nyligen höll representanter från 17 skolor sin första konferens.
Det är lika många skolor som samlades till det.
I många skolor i landet pågår ett intensivt arbete med att pröva olika trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetsfor- mer. Några av de erfarenheter som detta arbete givit, redovisas i
denna skrift. Det gäller bland annat hur man kan motverka mobbning, lösa konflikter och öka
elevinflytandet. Men också om hur man.
6 okt 2017 . Skolan i Sverige ska ge alla elever jämlika förutsättningar och att motverka rasism
är en stor del i det arbetet. Emma Arnebeck och Jan Jämte är forskare vid Örebro universitet
och har nu skrivit en bok för att hjälpa lärare motverka rasism på skolor och förskolor. –
Rasim kan se ut på olika sätt på olika nivåer.
främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling
såsom mobbning och rasistiska beteenden. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet samt i läroplanen för de frivilliga skolformerna anges att
skolan har en viktig uppgift när det gäller att.
7 Sep 2016 - 32 min - Uploaded by LevandeHistoriaEn föreläsning av Hugo Wester,
undervisningsråd på Skolverket. Inspelad den 19 augusti .
22 Aug 2016 - 32 minFöreläsning: Att motverka rasism och främlingsfientlighet - förskolans
och skolans uppdrag .
Sörgårdens förskola. Plan för att motverka, förebygga och förhindra diskriminering och
kränkande behandling. Sörgårdens förskola. 2016/2017. Upprättad 2014 av Förskolans
Utvecklingsgrupp samt förskolechef för. Sörgårdens förskola. Reviderad: aug -16 av samtlig
personal på förskolan tillsammans med förskolechef.
genom att skapa fler tjänster inom förskola, skola och skolbarnsomsorg. . Förskola/skola ska i
tidiga år lägga grunden för fortsatta studier på gymnasium och högskola. Alla barn ska
tillförsäkras en trygg fritid. Vänsterpartiet strävar efter mindre ... Det ska förekomma ett aktivt
arbete i skolorna för att motverka rasism och.
Jämför priser på Att motverka rasism i förskolan och skolan (Danskt band, 2017), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Att motverka rasism i
förskolan och skolan (Danskt band, 2017).
rasistiska projektet Swedkid. Kan skolan göra någonting för att motverka rasism? Elisabet
Öhrn har under lång tid forskat om könsmönster i den svenska skolan. I denna intervju svarar
hon bland annat på frågor kopplade till debatten om hedersmord och om den ”nya” flickan.
För. Anders Holmgren står klassrummets etiska.
Undervisning i förskolan. Att skapa lärande undervisningsmiljöer. Ann S Pihlgren ·
Utmanande lärande i förskolan · James Nottingham, Jill Nottingham · Beteendeproblem i
förskolan. Om lågaffektivt . Att motverka rasism. i förskolan och skolan · Emma Arneback,
Jan Jämte · Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en.
Forskning om jämställdhet och bemötande i förskola-skola idag; Vad är uppdraget och vad
förespråkar Skolverket och DO? Hur görs en pedagogik, didaktik, . inom skolan 1.främja
jämställdhet mellan könen 2.aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden (Skollagen).
Strukturella reformer som tillsammans med direkta åtgärder för ökad kunskap, medvetenhet,
och mot diskriminering och hatbrott ska motverka rasismen och dess . Skola. ○ Kompensera
för skolvalets effekter ○ Skapa en gemensam kö till den kommunala barnomsorgen, erbjud

förskola på obekväm arbetstid och avskaffa.
14 apr 2016 . Skolverket gör tillsammans med Levande Historia en utbildningssatsning
”Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan”. För mer information och
anmälan. Utbildning Skolverket motverka rasism. Stockholms universitet erbjuder
vidareutbildning av förskollärare utan examen där de får.
LIBRIS titelinformation: Att motverka rasism i förskolan och skolan / Emma Arneback & Jan
Jämte.
5 okt 2017 . Att motverka rasism är ett tydligt uppdrag som skolan har. Ändå visar studier att
rasism är ett problem på många förskolor och skolor. I en ny bok beskriver Örebroforskarna
Emma Arnebeck och Jan Jämte hur man kan motverka rasism. – Förskolan och skolan ska
verka för att skapa mer jämlika.
Nominering till pris för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet. Fyll i etjänsten nedan eller öppna formuläret i nytt fönster länk till annan webbplats, öppnas i nytt
fönster (för skärmar med lägre upplösning).
1 §, lyder: Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt
aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska
beteenden. Lagstiftaren lägger alltså ett ansvar på alla som arbetar i skolan att främja
jämställdhet mellan könen och att motverka alla former av.
Idag bedrivs ett omfattande arbete mot kränkande behandling på landets förskolor och skolor.
... SKOLANS DEMOKRATISKA UPPDRAG ATT MOTVERKA KRÄNKANDE
BEHANDLING OLIKAS LIKA VÄRDE. Skolans ... Både elever och lärare uppger att skolan
gör mycket för att motverka rasism och etnisk diskri- minering.
Skolan/förskolan skall också övervaka att inte barn eller elever utsätter varandra för
kränkande behandling. . skolan … aktivt motverka alla former av kränkande behandling
såsom mobbning och rasistiska beteenden.” 5 . Förskolan/skolan skall vara en viktig arena för
att motverka alla former av kränkande behandling.
3 maj 2016 . Stockholms universitet med Institutionen för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD, är med som en av parterna när Skolverket och
Forum för levande historia ger kursen "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan
och skolan" tillsammans med nio lärosäten.
Välkommen att söka en kurs som ges på nio lärosäten höstterminen 2017Kursen stärker
skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap,
öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår
ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag.
En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling och
kränkande behandling i förskolan. DO, BEO & Skolinspektionen .. och en har rätt att
definiera sin egen tillhörighet. Arbeta mot rasism. Förskolan har också ett ansvar att arbeta
mot rasism och främlingsfientlig het enligt skollagen.
Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska
främjas i förskolan och skolan. Arbetet för likabehandling som är en del av skolans
värdegrundsarbete handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan.
Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och
främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en
verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Nästa
anmälningsperiod är den 18 april – 28 maj.
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