
 

Vårdnadshavare, välkommen på föreläsning om föräldraskap! 

Hur får vi våra barn att känna sig trygga att utvecklas till dem de vill vara och ha 

samma öppna och toleranta attityd till sin omgivning? I Mary Juuselas spännande, 

roliga och tänkvärda föreläsning som riktar sig till dig vårdnadshavare till barn i 

grundskola eller gymnasium guidas du genom flera vardagssituationer med konkreta 

tips och råd som du kan ta med dig direkt hem för att stärka dig och din familj.  

 

Mary Juusela är en av Sveriges främsta experter på sociala beteenden och human hållbarhet 

och hennes prisbelönta föreläsning ges till såväl skolpersonal, storföretag som för 

kommunledningar och idrottsorganisationer.  

Om föreläsningen 
Har du svårt att få språkbruket hemma att ligga på en bra nivå, funderar du över 

konsekvenser av tråkigt och oansvarigt beteende, eller hur vi vuxna kan inspirera barnen att 

få civilkurage och kunskap att stå upp för sig själv och andra? Missa då inte denna 

prisbelönta föreläsning. Varmt välkommen! 

Fadderföretag 
Lika Olika samarbetar med organisationer, kommuner 

och företag för att få utbildningar till skolor bekostade.  

Vi kallar det Lika Olika-fadder. För er skola är det 

Leksands Sparbank som vill stötta elever, skolpersonal 

och vårdnadshavare att få toleransverktyg för att skapa 

trygga individer, skolor, hem och därmed ett tryggt 

samhälle. 

 

 

 

“Jag fick så många vettiga insikter som jag sökt svar på under många år. Det var  

dessutom skönt att få skratta åt sitt eget föräldraskap och att få veta, det är inte bara  

jag som kämpar.” – Martin Andersson, Enköping, pappa till två barn i grundskolan 

  

 



 

Temadag med Lika Olika 

Hej! Vi är glada att berätta att ditt/dina barns barns skola valt att arbeta för en ökad tolerans 

tillsammans med oss på Lika Olika. Vi arbetar med grund- och gymnasieskolor över hela 

Sverige och på Åland för att stärka individer i sociala kunskaper som självledarskap, 

självkänsla, respekt, civilkurage och tolerans. Detta för att ge alla en chans att vara den de är 

eller utvecklas till den de vill vara. Att öka förståelsen för allas våra olikheter i form av 

exempelvis psykologiska diagnoser, kroppsformer, sociala tillhörigheter, ursprung, 

funktionsvariationer, religion, sexualitet, identitet – ja, allt som gör oss till olika personer! 

Kartläggning 
Arbetet börjar med en kartläggning där vi intervjuar ett urval av elever i grupp. Dessa elever 

har skolan valt ut att medverka för att lära oss mer om hur de tycker miljö, tolerans, trivsel 

och gemenskap är mellan elever och mellan elever och skolpersonal. Det är mellan 25-30 

elever som blir intervjuade. Samtalen är konfidentiella och ingen behöver svara på frågor de 

inte vill svara på. Syftet är gott och vi tar ett stort ansvar för att alla i intervjugrupperna blir 

respekterade och omhändertagna på ett bra sätt. Även ett urval av skolpersonalen intervjuas. 

Utbildning i tolerans 
Därefter utbildas skolpersonalen i tolerans. Innan vi kan ta arbetet vidare till eleverna måste 

de vuxna vara med, anser vi. Först därefter håller vi en temadag till eleverna och det i 

samarbete med skolpersonalen, experterna på plats.  

Föreläsning för vårdnadshavare 
Ni vårdnadshavare och föräldrar välkomnas med i arbetet genom en prisbelönad föreläsning 

med Lika Olikas grundare, Mary Juusela. Under tillfället är ni välkomna att ta med vänner 

och släktingar för att sprida kunskapen i sociala beteenden där ni bor och/eller verkar. Det är 

vi vuxna, och framför allt föräldrar och vårdnadshavare, som leder vägen för hur vi ska vara 

och bete oss mot varandra i samhället – ett stort, viktigt och ärofyllt uppdrag!  

 

Läs mer på www.likaolikametoden.se och följ vårt arbete på Facebook och Instagram: 

likaolikametoden.  

Tveka inte att höra av dig vid frågor, din främsta kontakt sker via skolan.  

 

Varm hälsning,  

Lika Olika-teamet 

 

http://www.likaolikametoden.se/

