
Watch it!’s referenser:  
NÅGRA TIPS FRÅN WATCH IT!
NORMKRITISK PEDAGOGIK
Jämfota: normkritisk utbildning och organisationsutveckling  jamfota.se
Interfems Makthandbok finns att beställa och ladda ner gratis på interfem.se/makthandbok.aspx
”Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring” finns att beställa på till exempel hallongrottan.com
Bryt! : RFSL Ungdoms normkritiska metodmaterial. Finns att beställa och ladda ner gratis på: 
rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Metod-och-handledning/Hetero-homo-bi-och-trans/Bryt/
Machofabriken: metodmaterial som genom kortfilmer och övningar jobbar med maskulinitet machofabriken.se

KOMMUNIKATION
NVC - Non Violent Communication: fnvc.se
Konfliktingripande kurser med Per Herngren: ickevald.net/perherngren/kurser.htm
Core Purpose: youtube.com/watch?v=WHEJN5zVPKk

ÖVRIGT
”Do the Right Thing - en handbok från MFK”: Under rubrikerna Start, Organisering och struktur, Ekonomi, Konst, 
Strategisk separatism, Intersektionalitet, Radikal pedagogik och Utopi har de formulerat sina egna definitioner, 
förtydligat med konkreta exempel och erfarenheter och sammanfattat i praktiska tips. Finns att beställa och 
ladda ner på mfkuniversitet.blogspot.com/2011/05/do-right-thing-en-handbok-fran-mfk-nu.html
Common Cause: Att arbeta med värderingar för hållbarhet valuesandframes.org
Jag har en idé: En handlingsbok för samhällsentreprenörer jagharenide.org
Läs mer om FIRO-teorin och gruppers utveckling på t ex sv.wikipedia.org/wiki/FIRO
DemokratiAkademin: nätverk som samverkar kring demokrati och mänskliga rättigheter ordfront.se/demokrati.aspx
Method Kit: Define, develop, structure your project methodkit.com
Allt är möjligt: Mediekritiskt nätverk med metoder för att jobba mediekritiskt - alltarmojligt.se
365 saker: Gör det. Skriv det. Sprid det. 365 saker du kan göra - 365saker.se
Ubuntu Toolbox: tips på övningar i t ex kommunikation och konflikthantering ubuntutoolbox.com

MÖTESTEKNIK & DELTAGANDE METODER
Seeds for Change: Provides training and support to grassroots groups 
involved in environmental and social justice issues. Aims to share 
campaigning skills and experience. seedsforchange.org.uk
Concordance method:
teamkraft.se/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=66
Lekplatsen: Tips och idéer för lekar, mötesformer och pedagogiska övningar lekplatsen.net
”Mer kreativa möten”: Ulrika Eklund
Dialog värdegrund: En verktygswebb som syftar till att ge verktyg till föreningslivet för att 
underlätta deras arbete med dialog kring demokrati och mänskliga rättigheter dialogvardegrund.nu
Kunskapsbanken: En bazaar fylld med verktyg, metoder och annat bra kunskapsbanken.lsu.se
Pedagogiska resurser: Här hittar vi en rad spännande, nyfikna och framåtsyftande studiematerial 
g jorda av och för folkbildare resurs.folkbildning.net
The Change Agency: Training resources – supporting community action: 
thechangeagency.org/01_cms/details.asp?ID=4
Trapese: Popular Education Collective trapese.org
Project of How: a place to store and share creative methods projectofhow.com
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