Sagt om utbildningen:
“Engagerande och viktigt!“
“Rolig utbildning med praktiska övningar
som väckte många tankar.”
“Utan pekpinnar fick föreläsaren mig att
börja fundera på hur jag bemöter folk imponerande!"

Normkritik i praktiken–

för en inkluderande verksamhet

● Hur fungerar normer och vad innebär ett normkritiskt förhållningssätt?
● Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar och diskriminering?
● Vad vinner vår verksamhet på att jobba med normkritik och mångfald?
Föreläsning tar upp vad ett normkritiskt bemötande och organisering av arbetet innebär. Med
humor och vardagsnära exempel synliggörs olika normer, vilket brukar ge många aha-upplevelser.
Ni får kunskap om hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar och om de mekanismer som
ligger bakom och skapar ojämlikhet. Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som
påverkar vårt beteende och bemötande av andra människor - ofta omedvetet.
Att bemöta sina medmänniskor på ett inkluderande och jämlikt sätt är grunden i arbetet med
normkritik. Att ha ett normkritiskt perspektiv innebär att gå utanför boxen, att synliggöra normer
och ha ett inkluderande förhållningsätt och bemötande. Normkritiken hjälper oss att bli mer
professionella i vårt bemötande av andra. På samma sätt bidrar det till en bättre arbetsmiljö. Ni
får praktiska tips och metoder så att ni kan integrera ett normkritiskt perspektiv i er verksamhet.
Forskning visar att arbetsplatser som jobbar aktivt med mångfald och inkludering lyckas bättre.
Förutom att bli en mer attraktiv arbetsplats så medför även ett normkritiskt tänk att kompetensen
inom företaget verkligen kommer till sin rätt.
Föreläsningen kan ges på 2 timmar, 3 timmar eller som heldag. Vi erbjuder även
ettårsutbildningar utifrån föreläsningen med uppföljande handledningar eller worskhops.
Vi har många referenser och ger gärna
kontaktuppgifter om så önskas.
Se även: jamstallt.se/varakunder/foretag-och-organisationer/

För mer information och bokning kontakta oss redan idag!

Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik.

På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial.
Kontakta oss på: info@jamstallt.se eller ring 073 685 44 54.

