
Vuxenutveckling 
i arbetslivet

Inbjudan till två dagars 
utbildning på GR 
den 24–25 november 2020

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Vad betyder individuella skillnader i grader av medvetenhet för med-
arbetarskap, ledarskap, konflikthantering och förändringsprocesser?

Vad har forskningen att säga om vad det innebär att vara en mogen 
människa?

Hur kan vi beskriva de färdigheter och egenskaper som leder till själv-
insikt och personlig utveckling?

Dessa utbildningsdagar ger en översikt av lärdomarna från de senaste 
decenniernas forskning om vuxnas psykologiska utveckling. En rad 
forskare har ingående studerat skillnader i hur vuxna individer var-
seblir och tolkar sin omvärld och sig själva. De mönster de funnit kan 
hjälpa oss förstå varför individer förhåller sig som de gör i olika roller 
i arbetslivet, såväl som medarbetare som ledare. 

De teoretiska ramverk forskarna utvecklat synliggör också den poten-
tial för personlig utveckling som vuxenlivet erbjuder. Härigenom kan 
vi vinna djupare insikt i villkoren för bl.a. ledarskap, medarbetarskap, 
organisationsutveckling, förändringsledning och rehabilitering. 

Kursen ger också deltagaren rikliga impulser att reflektera över och 
arbeta med sin egen personliga utveckling.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och 
fackliga företrädare samt till dig som arbetar inom personal/HR. 



INNEHÅLL
Vuxenutveckling i arbetslivet

TID OCH PLATS
24–25 november 2020 kl 09.00–16.00.
Start med fika kl 08.30. 
Plats centralt i Göteborg meddelas i 
 bekräftelsen som skickas ut ca 14 dagar 
innan kursstart.

AVGIFT
4 300 kr exkl moms för Göteborgs
regionens medlemskommuner.
4 700 kr exkl moms för övriga.
I avgiften ingår fika och lunch.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.

Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Sista anmälningsdag: 
26 oktober 2020. 
Begränsat deltagarantal!

Anmälan är bindande och vid återbud 
efter sista anmälningsdag debiteras full 
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till 
annan person.

UPPLYSNINGAR
Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen, 
tel. 031335 51 82.
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrati-
va program. 
Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

Innehåll i kursdagarna
Kursens fokus är de praktiskt användbara perspektiv, resultat och 
modeller som forskningen om vuxnas psykologiska utveckling genererat. 
 Den inledande delen ger en introduktion till och översikt över relevant 
forskning om vuxenutveckling. 

Ett urval av teman behandlas sedan, så som: 
• Komplexitetsmedvetenhet och perspektivmedvetenhet: Skillnader i hur 

olika individer reflekterar över orsakssammanhang. 

• Självinsikt: Skillnader i graden av medvetenhet om/kontakt med 
alla de processer som pågår inuti en själv: tankemönster, tolkningar, 
känslor, värdeomdömen, etc. samt konsekvenser av ett oreflekterat 
förhållande till den egna subjektiviteten.

• Jagutveckling: En genomgång av stadierna i vuxnas utveckling.

Kursens mål är att deltagarna efter kursen:
•  har en god förståelse för de variationer i benägenhet till och vana 

vid reflektion som förekommer bland vuxna, särskilt i rollerna som 
medarbetare och ledare;

•  kan använda begrepp som komplexitetsmedvetenhet, 
perspektivmedvetenhet, kontextmedvetenhet och självinsikt för att 
tolka individers, gruppers och organisationers förhållningssätt, normer 
och interaktionsmönster;

•  kan reflektera över hur det egna ledarskapet och kommunikationen 
kan anpassas för att skickligt hantera olika typer av utmaningar och 
uppgifter.

Metod
Under kursdagarna varvas föreläsningar, bikupereflektioner och 
gemensamma reflektioner. 

Om utbildaren:
Thomas Jordan, är universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen 
för sociologi och arbetsvetenskap. Han har utbildat sedan 1993 och 
genomfört 23 tvådagarskurser på temat Vuxenutveckling i arbetslivet 
under perioden 20052019. Utbildningarna har riktats till chefer, 
personalspecialister, organisationskonsulter och andra målgrupper. 
Kunskapsgrunden består bland annat i egen forskning samt 
publicering av ett flertal vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet 
vuxenutveckling.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10944

