CHANGEMAKERS
Rullande årsupplägg med värdegrundsföreläsningar för Adolf Fredriks Musikklasser

Varje hösttermin, med start 2018 kommer Andreas Jonsson att träffa elever i årskurs 4, 5, 6 samt 8 för att hålla i
aulaföreläsningar på ca 60 minuter och frågestund. Utöver föreläsningarna finns metodmaterialet ”Gör Nåt” att arbeta med
mellan föreläsningstillfällena.

ÅRSKURS 4 - Vad händer när bollen inte är rund?
En föreläsning om fördomar, längtan att passa in och vad som händer när man inte gör det. Denna föreläsning handlar om
utanförskap, önskan om att få passa in ett sammanhang och resan till att komma ut som den man egentligen är – att vara sig
själv ett hundra procent.
Föreläsningen berör normer, fördomsproblematik, attitydsförändring och vikten av att ta ansvar för sina handlingar.
Andreas delar öppenhjärtligt och innerligt sina erfarenheter och berättar om sin uppväxt och skolgång, att hitta sin väg och
våga tro på sig själv.

ÅRSKURS 5 - Hur skapas normer?
Vad är en norm? Vem bestämmer vad som är okej, finns det något som heter ”normalt” och kan en 11-åring skapa nya normer?
Här kommer vi att arbeta mycket med fördomsprobelmatik som ligger till grund för kräkningar. Vi kommer även att arbeta med
civilkurage och makten vi alla har i att kunna göra något istället för att bara titta på och tycka till.

ÅRSKURS 6 - Smittande attityd, nyckln till förändring
Attityd är det mest smittsamma verktyget vi har. Men hur använder vi vår attityd och smittar verkligen all slags attityd? Här
kommer vi att arbeta med att våga göra skillnad, det verktyg som ligger till grund till förändring. Skapa medvetenhet och
motivation till att bidra till en positiv utveckling i klassen, skolan och hemma.

ÅRSKURS 8 - Framtiden, där alla får plats
Föreläsningen fokuserar på den viktigaste pusselbiten i ditt liv – nämligen du. Du är den enda som kommer att ha ett livslångt
förhållande med dig själv, en ganska bra anledning till att börja tycka om dig själv och trivas i sitt eget sällskap.
Andreas tar upp vad det är som gör oss till dem vi är, vem som äger rätten att bestämma vem vi är och hur vi ska vara.
Publiken får tillsammans med Andreas arbeta med frågor gällande fördomsproblematik, normer och kärleken till oss själva.
Föreläsningenen knyter samman de fyra olika passen och skickar med eleven verktyg inför framtiden.
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