
 

Vill du gå ett kompetenshöjande intensivprogram där du lär dig om komplext tänkande och får 
ökad självkännedom som stärker dig i din egen roll som ungdomsledare? Under 4 dagar 
kommer IDEDI på Fryshuset testa ett nytt utbildningsprogram/intervention för unga som även 
du som vuxen ungdomsledare har möjlighet att uppleva. Vi bjuder vi på lunch och fika. Efter 
utbildningen får du ett certifikat som bekräftar ditt deltagande.  

 
Programmet: 
Programmet baseras på en metod som heter Integrative Complexity Thinking (ICT) och är 
framtaget av forskare vid University of Cambridge. IDEDI leder arbetet med att anpassa 
interventionen till en svensk kontext, i samarbete med IC Thinking (Cambridge) Ltd., Umeå 
universitet, Uppsala universitet och University of Cambridge. 

 
Under programmet genomförs olika gruppaktiviteter där du som deltagare får uppleva hur det 
är att gå från ett snävt “tunnelseende” (s.k. lågt IC) till ett mer öppet och flexibelt tänkande (s.k. 
högt IC). Aktiviteterna knyter an till olika ämnen med underliggande spänningar (t.ex. 
tillhörighet, lärande, hälsa och makt) där deltagare får testa olika ställningstaganden och 
samtidigt hålla fast vid egna grundvärderingar. Gruppaktiviteterna varvas sedan med kunskap 
om hur hjärnan tar emot och bearbetar information under stress och hot.  
 
Under hela programmet stöttar två processledare dig och de andra deltagarna att lägga märke 

till och utforska tankar, känslor och fysiska erfarenheter av att gå från lågt till högt IC. Likt en 

muskel blir kapaciteten att hantera sitt IC starkare och mer flexibel ju mer den används och 

tränas. Därför genomgås denna process flera gånger under hela programmet. Erfarenheten 

av gruppaktiviteterna och dess efterföljande reflektioner bidrar sedan till en förstärkt förmåga 

att bearbeta information, tänka kritiskt, hantera polariseringar och hitta gemensamma vägar 

framåt.  

 
Var: 
Fryshuset Stockholm, Mårtensdalsgatan 6 
 
När:  
12, 13, 14 & 16 augusti 2019  
 
Tider:  
Senat 09:45 behöver du som deltagare vara på plats. Sedan börjar aktiviteterna kl. 10:00 och 
fortsätter fram till senast kl. 15:30.  
 

Anmälan:  

Anmäl ditt intresse via länk här. OBS det finns ett begränsat deltagarantal, först-till-kvarn gäller. 
Du behöver vara 25 år eller äldre för att delta.  

 

 

För mer information kontakta: 

Sacharias Wirén, Verksamhetsutvecklare IC Sverige 

073-828 00 89    

sacharias.wiren@fryshuset.se     

 

IDEDI/Fryshuset i samarbete med: 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wj3ri4ofd06GwO1pAKmCjFO9Y2ZUgJJEsMtKIDPz1SJUMk9ITU5FNkVVMzlaUFRHUkpIOTEzUEFOSy4u
mailto:sacharias.wiren@fryshuset.se

