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Från jag- till vi-orienterad inställning
DIGITAL UTBILDNING

ÖVERGRIPANDE
Alla människor verkar längs en skala från helt jag- till helt
vi-orienterad. Var vi i huvudsak befinner oss på skalan har
en avgörande inverkan på våra prestationer, vårt inflytande
och vår personliga effektivitet. På samma sätt påverkar
den kollektiva inställningen i en organisation kulturen och
resultaten.
Utbildningen Från jag- till vi-orienterad inställning ger
förståelse och redskap för att gå från en jag-orienterad
inställning till en vi-orienterad inställning och därigenom
arbeta och samspela på ett sätt som är samarbetsinriktat
och bidrar till ökad effektivitet och bättre resultat samtidigt
som arbetstillfredsställelsen ökar.
Utbildningen ger deltagarna redskap för ökad självinsikt,
ansvarstagande och samarbete. Den introducerar metoder
för att kunna uppnå individuella och gemensamma mål.
Deltagarna lär sig också konfliktförebyggande strategier
som inbjuder till tvärfunktionellt samarbete.
Utbildningen vänder sig till dem som vill bygga en
kultur av samarbete, eget ansvarstagande och fokus på
gemensamma resultat; öka sitt positiva inflytande och tilliten
i samspelet med andra; lägga mer energi på resultat och
organisationens egentliga mål och mindre på internpolitik
och mellanmänsklig friktion
UTBILDNINGSFORMAT
Denna utbildning levereras via plattformen Zoom.
Handledarintroduktioner och kortare videoinslag varvas
med diskussioner och övningar. Genom utbildningsförloppet
delas deltagarna in i olika grupper - (breakout sessions)
där de on-line får möjlighet att diskutera och öva i mindre
grupper. För att engagera deltagarna ytterligare används
också omröstningar och ställningstaganden kring relevanta
frågeställningar. Deltagarna har också löpande möjlighet
att chatta med övriga deltagare eller använda andra,

icke-verbala funktioner för att återkoppla. Utbildningen är
mycket interaktiv och utformad enligt best practice för digital
utbildning.
2-DAGARS UTBILDNING VIA ZOOM
Utbildningen sträcker sig över två dagar. Innehållet är
fördelat på fyra utbildningsmoduler, för en mer flexibel
handledning och största möjliga utbyte för deltagarna. Varje
modul är 3 timmar. Du kan sitta på din arbetsplats eller
hemma. Tiderna är kl 9 - 12 och kl 13 - 16 båda dagarna.
Vi tillhandahåller självklart också interna utbildningar
speciellt anpassade för våra kunder, om det är flera personer
i samma organisation som vill gå utbildningen.
Deltagarna får inför utbildningen instruktioner om hur
deltagandet går till och hur man bäst förbereder sig, för
största möjliga utbyte av utbildningen.
VAD FÅR DU MED DIG?
Från jag- till vi-orienterad inställning ger deltagarna ett antal
verktyg för självinsikt, verktyg för inställningsförändring,
verktyg för att hålla dig själv ansvarig och verktyg för
samarbete som hjälper dig att:
• Förstå inställningens betydelse för att uppnå resultat
• Utvärdera i vilken omfattning du arbetar med en jageller vi-orienterad inställning
• Arbeta på ett sätt som bidrar till samarbete, arbetstillfredsställelse och effektivitet
• Förstå hur du kan öka ditt positiva inflytande för att
åstadkomma förändring
• Förståelse för hur konflikter och konfliktallianser uppstår,
hur du kan minska risken för att de sprids eller själv dras
in i dem samt hur du kan bidra till lösning
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MODUL 1 - DAG 1 KL. 9:00-12:00

MODUL 2 - DAG 1 KL. 13:00-16:00

Innehåll

Innehåll

Introduktion

Summering

Varför inställningen är viktig

Hur vi blir vi-orienterade

Två grundläggande inställningar

Verktyg för inställningsförändring: Förändringspyramiden

Hur vi blir jag-orienterade

Verktyg för inställningsförändring: Den vi-orienterade
strukturen

Verktyg för självinsikt: Självbedrägeri
Verktyg för självinsikt: Jag-orienterade mönster
Verktyg för självinsikt: Konfliktallians

MODUL 3 - DAG 2 KL. 9:00-12:00

MODUL 4 - DAG 2 KL. 13:00-16:00

Innehåll

Innehåll

Summering

Summering

Från jag- till vi-orientering i praktiken

Verktyg för vi-orienterat samarbete

Vi-orientering på arbetet

8 verktyg för samarbete

Mitt arbete och de som påverkas av det: S.A.M

Egen handlingsplan

3A+ utvärderingsmodell
3A+ statusmöten och utvecklande samtal
DELTAGARMATERIAL
Följande deltagarnaterial ingår och skickas per post inför
utbildningsstarten: Från jag- till vi-orienterad inställning
deltagarhandbok, en kub för skrivbordet och Arbingers
bästsäljare Ledarskap & Självbedrägeri.
Vid anmälan får du en Zoom-länk till utbildningen tillsammans
med lite praktiska råd om hur du bäst förbereder din tekniska
lärmiljö för detta tillfälle.
PRIS OCH ANMÄLAN
Pris per person: 8 200 kr + moms inkl ovanstående material.
Anmäl dig genom mejla namn, organisation och fakturaadress
till info@arbingerinstitute.se.
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