Workshops i normkritiskt tänkande

En dag med flera mångfalds- och jämställdhetsperspektiv

Har du inga fördomar?
Då ska du delta i denna utbildningsdag
Det här är en dag där du som är van att sitta stilla på en stol och lyssna på en föreläsning får en helt annan upplevelse. För att synliggöra
normer behöver du bli medveten om dina egna. Därför bygger dagen på aktiv problemlösning, där dina och gruppens kunskaper och
engagemang är en del av lärandet. Det är en dag där du kommer att vinna insikter genom att få veta mer om dej själv och andra.
Efter dagen har du får du med dej metoder som du kan arbeta vidare med i din ledningsgrupp och kollegor.
Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få
enskilda individer att passa in i mallen.
Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.
Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. ”Det normala”
eller ”vi” skapas genom att det sätts i kontrast till något annat, ”det avvikande” eller ”dom Andra” där de som tillhör normen kan tycka
till om, värdera, benämna och avgöra i vilken utsträckning det avvikande ska tolereras eller ej.
Den som följer normen har makt och utrymme att antingen upprätthålla normen eller bidra till förändring av den. Det gäller såväl på
person-som organisations- och samhällsnivå. När vi ser vem som har makt att förändra, kan ansvaret för förändringsarbetet läggas på
rätt ställe.
Genom att strukturer förändras, i stället för att individer anpassas, finns förutsättning för hållbar och långsiktig systemförändring.
En modern arbetsplats som har i uppdrag att kommunicera med andra behöver, för att gå i takt med tiden, känna till grunderna i ett
normkritiskt tänkande.
Beräknad tid 6 timmar.
Kostnad 12 000 kr plus resa.

Workshopsledaren Ingela Lekfalk har
en lång erfarenhet av att jobba med
värdegrunder i företag, kriminalvården,
skolan och offentlig sektor. Hon är även
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gestaltande produktion för att sedan
starta Lekfalk AB som huvudsakligen
arbetar med utbildning med kulturen
som verktyg.

