
Examensarbete

Kandidatexamen

Att främja ett ackomodativt lärande utifrån ett
andragogiskt perspektiv

I en offentlig organisation

To advocate an accommodative learning through the perspective of andragogy

Författare: Cecilia Hell och Klara Roos

Handledare: Bengt Pontén

Examinator: Karl W Sandberg

Ämne/huvudområde: Personal och Arbetsliv

Kurs: Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv PA2008

Poäng:15 hp



II

Ventilerings-/examinationsdatum:

Vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att publicera ditt examensarbete i fulltext i DiVA.
Publiceringen sker Open Access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned
på nätet. Du ökar därmed spridningen och synligheten av ditt examensarbete.

Open Access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan
Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten Open Access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, Open Access):

Ja ☒ Nej ☐

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00



III

SAMMANFATTNING

En upplevelse av att det finns begränsade kunskaper kring vuxna individers väg att lära utgör

grunden för denna undersökning. Utbildningar idag kommer ofta i form av föreläsningar

vilket framför allt resulterar i ett assimilativt lärande, det vill säga ett ytligt lärande där

individen saknar förståelse för kunskapen. Pedagogik är ett begrepp som överlag i stor

utsträckning används när lärande är målet oavsett vem som ska lära sig något. Kursupplägg av

pedagogisk karaktär vänder sig främst till barn och kan anses olämplig när vuxna individer

ska lära sig. Andragogik är begreppet för vuxenlärande, vilken bygger på kunskapen om att

vuxna är självstyrande individer och behöver därför själva ta steget till att lära sig något nytt. I

den andragogiska modellen presenteras de förutsättningar som krävs för att en vuxen individ

ska kunna tillägna sig nya kunskaper på en djupare nivå, få en förståelse, denna nivå av

lärande kallas för ett ackomodativt lärande.

Undersökningens syfte var att studera om de två processledarnas ledarskap och kursupplägg

grundas i andragogik för att främja ett ackomodativt lärande i Landstinget Dalarnas Chef och

ledarprogram.

Undersökningen var en fallstudie där en deduktiv ansats förelåg. En kvalitativ metod i form

av observation har använts för insamling av data. Processledarna för Chef och

ledarprogrammet har observerats och filmats med filmkamera under en av fyra delar av ett

introduktionsblock. Ledarskap och kursupplägg är två områden som behandlas teoretiskt då

de anses kunna påverka lärandet för vuxna personer såväl kollektivt som individuellt.

Processledarna för Landstinget Dalarnas Chef och ledarprogram tog i stor utsträckning hänsyn

till de vuxna individernas behov, som kan förstås utifrån den andragogiska modellen. Genom

sitt ledarskap och kursupplägg skapade de goda förutsättningar för deltagarnas möjlighet att

kunna tillägna sig ett ackomodativt lärande. Processledarnas ledarskap grundar sig i känslor,

relationer och med människosynen att alla människor har samma grundläggande behov.

Kursupplägget bestod av övningar och dialoger där deltagarna involverades, vilket

förespråkas i den andragogiska modellen för att kunna uppnå ett ackomodativt lärande.
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ABSTRACT

An experience of limited knowledge regarding adult individuals’ road to knowledge was the
premise for this study. Today’s educations are often based on lectures, which above all leads
to assimilative learning, in other words superficial learning where the individual lacks an
understanding of the knowledge. Pedagogy is a concept that, to a wide extent, is used when
learning is the goal, no matter who is learning. A curriculum based on pedagogy, however,
aims to teach children, and can often be found inappropriate when teaching adults. Andragogy
is the concept of adult learning, based on the idea that adults are independent individuals, who
themselves need to take the step towards learning something new. The andragogy model
presents the conditions required when an adult individual is to retain new knowledge on a
deeper lever –achieve full comprehension. This level of learning is called accommodative
learning.

The purpose of this examination was to establish, whether the process-managers of the

Management-program at Landstinget Dalarna based their leadership and curriculum on

andragogy, in order to appropriate an accommodative learning within Landstinget Dalarna’s

Management-program, or not.

This was a deductive case study, in which the qualitative method of observation was used to
collect data. The process-managers of the Management-program were observed and filmed
with a video camera during one of the four parts of an introductory level course.

Two areas that have been examined theoretically are leadership and curriculum, as they are
assumed to influence learning in adults both collectively and individually. The process-
managers took, to a wide extent, each adult individual’s needs into consideration, in
accordance with the andragogy model. They promoted –through their leadership and
curriculum– a great environment, according the participants the opportunity to appropriate an
accommodative learning. Their approach to teaching is based on the idea that all humans
have, in addition to feelings and relationships, the same basic needs. They use a curriculum
where the participants are involved, have the opportunity to exchange experiences, and reflect
on these experiences, which is what the andragogy model, to achieve an accommodative
learning, advocates.
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1 INLEDNING

Inom HR ryms flertalet olika områden varav kompetensutveckling är ett av dessa. Vanligast
förknippas kompetensutveckling med utbildning i någon form där målet är att öka
medarbetares kompetens. Vem som ansvarar för och/eller håller i utbildningar kan se olika ut
beroende på organisation och företag. Oftast är HR-funktionen inblandad i
kompetensutvecklingen, de kan exempelvis själva leda en utbildning, stödja
utbildningsledare, skapa utbildningar eller leta upp önskvärda utbildningar externt. Vem som
leder en utbildning beror mycket på vilken kompetens som redan finns i organisationen sedan
tidigare, med andra ord om den nya kunskap som ska läras ut saknas internt krävs det att
organisationen bjuder in externa utbildare.

Vid arbete med kompetensutveckling är det viktigt att ledaren har kunskap om andragogik,
det vill säga vuxenlärande. HR-funktionen har ett viktigt ansvar att stödja interna utbildare
och granska de externa utbildarnas metoder så att dessa genererar det önskvärda lärandet hos
medarbetarna. Den andragogiska modellen redogör för vilka förutsättningar som krävs för en
vuxen individs lärande, vilket varje ledare bör ta hänsyn till om målet är att skapa ett
ackomodativt lärande hos dessa. Med andra ord ett lärande som sker på en djup nivå där
individen kan skapa en förståelse för den nya kunskapen och därmed ha användning av den i
sin vardag. Utbildningar idag har en tendens att följa traditionen där föreläsning är en central
del. Utifrån ett andragogiskt perspektiv kan förstås att föreläsningar är en olämplig metod för
lärande på en ackomodativ nivå, då kunskapen bara läggs på hög och det är svårt för individen
att skapa sig någon djupare förståelse. Kunskapen finns en kortare period utan att individen
får någon närmare förståelse för den och således saknar nytta av kunskapen i arbetet.

För att skapa en effektiv utbildning i bemärkelsen att skapa så mycket ackomodativt lärande
som möjligt hos så många individer som möjligt krävs det att ledaren har en förståelse för den
andragogiska modellen. Vidare krävs det att ledaren kan skapa en utbildning utifrån de
förutsättningar som är avgörande för om en vuxen individ tillägnar sig ett lärande. Det innebär
att det ställs krav på ledarskapet och det kursupplägg som ledaren väljer att använda sig av.
Som tidigare nämnts är föreläsningar en metod som bör undvikas om ett ackomodativt lärande
är målet, istället bör kursupplägget bestå av övningar, dialoger och reflektioner där deltagarna
aktivt skapar sitt eget lärande. För att detta ska kunna genomföras behöver ledaren kunna ta
ett steg tillbaka och mer fungera som ett stöd i processen, vilket kräver att ledaren besitter
egenskaper och ha en människosyn där det finns en tro på att deltagarna har de kunskaper som
krävs. Det krävs att ledaren besitter en hög emotionell intelligens, det vill säga förmågan att

styra sina tankar och handlingar utifrån sina egna och andras känslor. Ledaren ska lägga fokus
på processen före sakkunskapen, där det viktigaste är att individerna tillägnar sig ett lärande.

I Landstinget Dalarna pågår ett projekt där chefer utbildas i ett program som omfattar ett och
ett halvt år fördelat på tre olika block. Två processledare håller i ramarna, inledningen,
avslutningen för utbildningen och framför allt ansvaret för den process deltagarna går igenom
under denna. Interna föreläsare bjuds in för att delge sakkunskapen under utbildningen. Under
föreläsningarna sitter processledarna vid sidan om gruppen och griper in vid upplevt behov av
rast och frågor. Processledarna följer gruppen genom hela programmet och de ansvarar
tillsammans med en samordningsgrupp för programmets upplägg. Ledarskapet och det
kursupplägg som processledarna använder är intressant för denna studie.
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1.1 SYFTE

Syftet med denna undersökning är att studera processledarnas ledarskap och kursupplägg

utifrån den andragogiska modellen i Landstinget Dalarnas Chef och ledarprogram samt att

undersöka om processledarna främjar ett ackomodativt lärande genom sitt kursupplägg och

ledarskap.

Frågeställningar:

 Vad i processledarnas kursupplägg främjar ett ackomodativt lärande under Chef och

ledarprogrammet?

 Vad i processledarnas ledarskap främjar ett ackomodativt lärande under Chef och

ledarprogrammet?

1.2 AVGRÄNSNING

Undersökningen avgränsas till att gälla den första delen av introduktionsblockets fyra delar i

Chef och ledarprogrammet. Forskarna har valt att studera processledarna som ansvarar för

ramarna under introduktionen, där en ytterligare avgränsning är att enbart studera deras

ledarskap och kursupplägg. Det vill säga att föreläsares upplägg och ledarskap har lämnats

utanför undersökningen, så även deltagares uttalanden.
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2 TEORI

2.1 ANDRAGOGIK

Andragogik och pedagogik är två olika teorier vilka behandlar två olika perspektiv på lärande.

Skillnaden är att pedagogikens teori bygger på lärande för barn medan andragogikens teori

vänder sig till lärande hos vuxna personer. Begreppet pedagogik betyder ”konsten att lära

barn” och ordet andragogik kommer från det grekiska ordet ”aner” som betyder ”man inte

pojke”. Ordet andragogik har funnits sedan 1833, trots detta är ordet än idag ovanligt

förekommande i vardagliga samtal rörande utbildning för vuxna personer. Den stora

skillnaden mellan hur en pedagog och en andragog arbetar är att pedagoger i sitt lärande utgår

från att lärandet sker till en beroende individ och andragoger att det sker till självstyrande

individer. Det vill säga att barn är beroende av att få hjälp med sitt lärande medan vuxna

själva måste ta steget till att lära (Knowles, Adult learning process: pedagogy and andragogy,

1977). Barn och vuxna lär sig nya saker på olika sätt; för det första har vuxna personer

förmågan att tänka abstrakt och logiskt, de kan med andra ord tänka på hypotetiska begrepp,

allmänna principer och väga samman olika begrepp till nya helheter. För det andra har vuxna

mycket större erfarenhet att utgå från när de lär sig nya saker (Granberg, Lära eller läras: om

kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet, 2009).

2.1.1 DEN ANDRAGOGISKA MODELLEN

Knowles antaganden har med tiden utvecklats från fyra antaganden år 1978 till sex

antaganden år 1998, från början behandlades enbart punkt 2-5 i modellen (Knowles, Holton

III, & Swanson, The Adult Learner, 2005).

2.1.1.1 Behovet av att veta

Vuxna individer behöver känna ett behov av att lära sig något innan de kan tillägna sig nya

kunskaper. Ser individerna ingen anledning eller mening med att tillägna sig kunskaperna

bidrar ointresset till att lärandet uteblir. Av denna anledning är det av största vikt att ledaren

kan motivera och förklara varför det som denne lär ut är viktigt samt hur individen kan ha

användning av lärdomarna i sin vardag (Knowles, Holton III, & Swanson, The Adult Learner,

2005).

2.1.1.2 Självbildens betydelse

Att ta ansvar för sina egna liv och att ta egna beslut utgör grunden för vuxna personers

självbild, alla vuxna personer har alltså en bild av att de klarar sig på egen hand. Detta är

något som de har ett behov av att andra uppfattar och att de också blir behandlade utifrån.

Denna självbild bidrar till vissa problem i utbildningssammanhang då andra personer ska lära

den vuxne något, medan den vuxne personen vill gå sin egen väg och klara sig själv. Den

vuxne deltagaren ställs inför en inre konflikt. Ledarens roll i detta är att vara medveten om att

konflikten finns hos individerna och tar hänsyn till det i upplägget (Knowles, Holton III, &

Swanson, The Adult Learner, 2005).

2.1.1.3 Vikten av erfarenhet

Erfarenheter utgör en kunskapsgrund hos varje individ, alla vuxna personer bär på olika

ryggsäckar med olika mycket- och med olika typer av innehåll. När en ny kunskap ska läras in
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använder sig individen av de tidigare erfarenheterna för att bygga upp nya kunskaper. Därför

är det av stor vikt vid lärandetillfällen att lyfta allas olika uppfattningar i exempelvis

gruppdiskussioner för att samtliga deltagare ska kunna tillägna sig en bred och djup kunskap

(Knowles, Holton III, & Swanson, The Adult Learner, 2005).

2.1.1.4 Beredskap att lära

En förutsättning för att kunna ta till sig nya kunskaper är att vara redo för att lära. En vuxen

person är alltid beredd att lära sig om de nya kunskaperna kan användas för att hantera livet.

Det är av stor vikt att anpassa lärandet efter vart personen befinner sig i livet. Ett exempel kan

vara i utbildning, en person är redo att ta till sig av alltför fördjupade kunskaper först när de

har fått lära sig grunderna. Att poängtera är däremot att beredskapen kan framhävas genom

handledning och övningar som öppnar upp för lärande (Knowles, Holton III, & Swanson, The

Adult Learner, 2005).

2.1.1.5 Väg för att lära

Problemlösning och gruppuppgifter är två goda metoder för att skapa lärande hos vuxna

personer. Om lärandet dessutom sker i den kontext där de i fortsättningen kommer att ha

användning av detta så lär sig vuxna personer ännu lättare (Knowles, Holton III, & Swanson,

The Adult Learner, 2005).

2.1.1.6 Motivation att lära

Knowles menar att vuxna personer vanligtvis alltid är motiverade till att utvecklas, däremot

stoppas de ofta av begränsade resurser. Motivationen kommer främst ur arbetstillfredsställelse

och livskvalité (Knowles, Holton III, & Swanson, The Adult Learner, 2005).

2.1.2 Kritik till den andragogiska modellen

Knowles (2005) presenterar och försvarar sig mot kritiken som finns till den andragogiska

modellen. Kritiker har förknippat andragogik med vuxenutbildning istället för det mer

sanningsenliga begreppet vuxenlära och utifrån detta kritiserat att modellen saknar behandling

av lärande i förhållande till kontext. Det råder delade uppfattningar om begreppet, den

grundläggande tanken är dock att andragogik enbart påvisar de individuella förutsättningar

som krävs för att individen ska tillägna sig lärande (Knowles, Holton III, & Swanson, The

Adult Learner, 2005).

2.2 LEDARSKAP

Att arrangera och organisera för lärande är en ledares främsta uppgift, vilket kräver att ledaren

har kunskap om lärprocesser och att ledaren har förmågan att kunna sätta sig in i olika

perspektiv. Att vara uppmärksam, vårdande och stödjande är av största vikt för att främja

lärande (Döös, Arbetsplatsens relationik, 2004).

2.2.1 MAC- manager as coach

MAC används som en strategi där ledaren bidrar till organisationsutveckling genom att

coacha sina medarbetare till att mer effektivt bidra till goda resultat. Fokus ligger i att skapa

relationer mellan ledare och medarbetare. En sådan relation byggs upp av tillit mellan

parterna och kräver att parterna delar värderingar. Extra tyngd läggs vid att människan alltid

ska värderas framför sakfrågan. Att leda en arbetsgrupp utifrån detta ställer vissa krav på
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ledarens egenskaper för att bli framgångsrik i den här strategin; vara en god

lyssnare/mottagare, kunna känna empati, ha tålamod, kunna vara anpassningsbar och

lösningsorienterat kunna se på uppkommande problem. Ledaren har en tro på att individen har

tillräckligt med kapacitet för att prestera på önskvärd nivå för att effektivt nå resultat

(Ladyshewsky, 2009). Beskrivningen av hur ledaren möter medarbetare i den här typen av

ledarskap är i likhet med människosyn Y. Människosynen Y innebär en tro på att människan

trivs med att arbeta och att ta ansvar, individen motiveras av uppskattning eller

självförverkligande för att arbeta effektivt och prestera (Kaufmann & Kaufmann, 2010).

Framgångar i att leda som en coach kommer ur förmågan att kunna; utveckla partnerskap,

målfokusering, känna medkänsla, acceptera gruppmedlemmarna, kunna föra kommunikation

som leder till handling, vara mottaglig, kunna respektera individer, förstå vikten av

förberedelser, vara öppen för att bli coachad tillbaka samt vara medveten om sina egna

känslor. Ledarens känslomässiga intelligens är av stor vikt för resultatet av sitt coachande

ledarskap. Ledare som besitter dessa förmågor har lättare att skapa önskvärda relationer och

att lyckas i sitt ledarskap (Ladyshewsky, 2009). Att ledarens känslor har effekt på ledarskapet

finns det även belägg för i det karismatiska ledarskapet. Ett ledarskap där ledarna inspirerar

sina medarbetare via deras känslor, ledarna är trygga med sina utgångspunkter, utstrålar

säkerhet och entusiasm (Yukl, 2012). EQ är en förkortning på begreppet emotionell

intelligens, vilket innebär förmågan att kartlägga samt skilja på sina egna och andras känslor

för att utifrån den informationen kunna styra sina tankar och handlingar (Hansson, 2015).

Utmaningen med att leda en grupp genom coaching kan vara att det kräver stor tidsåtgång,

därför är det viktigt att kunna se långsiktigt vad detta kommer att generera i slutändan. Om

ledaren arbetar framgångsrikt, det vill säga om ledaren lyckas skapa den eftersträvade djupa

relationen kommer arbetet leda till att individerna i gruppen arbetar mer effektivt

(Ladyshewsky, 2009). Betydelsen av att skapa goda relationer och att låta det ta tid är

fördelaktigt ur många aspekter, bland annat kommer detta att bidra till en stark långvarig

relation som kan generera goda effektiva prestationer såväl på kort sikt som på lång sikt

(Döös, Arbetsplatsens relationik, 2004). Leader-member exchange, LMX, är en annan teori

som behandlar relationer mellan en överordnad och underordnad exempelvis ledare och

deltagare. LMX mäter kvalitén på relationerna, där utfallet kan bli hög eller låg kvalité. Hög

kvalité karaktäriseras av känslomässig support och tillit vilket har visat sig bidra till

fördelaktiga förhållanden för deltagaren såsom belöningar, god kommunikation, feedback

samt god relation till ledaren (Harris, Wheeler, & Kacmar, 2009).

2.2.2 Delat ledarskap

Ledarskap kan delas av två individer, vilket innebär att ledarna delar på samma

arbetsuppgifter för samma arbetsgrupp. De kriterier som krävs för att ett ledarskap ska vara

delat är att vissa chefsuppgifter, ansvar och befogenheter vara gemensamma; antingen

formellt beslutat eller genom en överenskommelse som är mer eller mindre uttalad (Yukl,

2012). En bra början inför ett delat ledarskap är att lägga mycket tid på att diskutera

grundläggande frågor såsom värdegrund, människosyn och mål med verksamheten. Väl i

arbete är det viktigt att strukturera arbetsuppgifter och vara tydlig med varandra. Denna typ av
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ledarskap bygger på en gemenskapskänsla och motverkar därmed känslor som kan uppkomma

vid grupperingar, samt att det blir prestigelöst (Döös, Wilhelmson, & Backström, Delat

ledarskap: om chefer i samarbete., 2013).

2.3 KURSUPPLÄGG

2.3.1 Behavioristisk och handlingsteoretiskt perspektiv

Inom det behavioristiska perspektivet är nyckelordet betingning vilket är en koppling mellan

stimulus och respons. Med andra ord något vi uppfattar med våra sinnen efter inlärning leder

till ett bestämt beteende (Skinner, 1938). Handlingsteoretiskt perspektiv menar istället att

lärandet alltid utgår från vad individen redan kan, det vill säga erfarenhetsbaserat. Vilket

innebär att individen i samspel med omgivningen konstruerar nya kunskaper (Granberg,

PAOU, 2011). En modell som tydliggör skillnader mellan det behavioristiska och

handlingsteoretiska perspektivet visualiseras i figur 1. Modellen innefattar en pil som metafor

för kunskapsöverföring och en blomma som står för en mer komplex syn på hur lärande kan gå

till. Pilen visar hur ett kunskapspaket överförs till en mottagare, medan blomman illustrerar att

den lärande individen står i centrum och blombladen utgör kontextens erbjudanden. Individen

plockar ett litet antal av kontextens erbjudanden under ett lärandetillfälle, vilket leder till att

alla individer lär in olika saker. Blomman demonstrerar även hur individen står i centrum i en

omgivning full av flera pågående processer och att individen lär sig av att aktivt verka i

kontexten (Wilhelmsson & Döös, 2002).

Figur 1, från pil till blomma (Wilhelmsson & Döös, 2002).

Traditionella föreläsningar är ett exempel på hur lärande enligt pilens princip kan gå till.

Vuxenlärande sker snarare enligt blommans principer, där lärandet är komplext och främjas av

aktiviteter såsom problemlösning, reflektion och gruppdiskussioner. Ledarens medvetenhet om

vilka metoder som tillfredsställer vuxnas lärande är en förutsättning för att upplägg av

utbildningar och kurser ska bli framgångsrika (Knowles, Holton III, & Swanson, The Adult

Learner, 2005). Innehållet i en utbildning ska bygga på deltagarnas tidigare erfarenheter där

konkreta och relevanta exempel behandlas med fördelaktiga metoder (Yukl, 2012).



8

Kunskaper kan tillägnas på fyra olika nivåer: kumulativt, assimilativt, ackomodativt och

transformativt. Kumulativt och assimilativt lärande kan förstås bli resultatet vid ett lärtillfälle

som följt pilens principer, det vill säga ett ytligt lärande där kunskaperna läggs på hög utan att

få någon djupare förståelse. Transformativt lärande är ytterligare en nivå av lärande enligt

blommans principer där processen kan leda till en omstrukturering och förändring av

individens personlighet. Ackomodativt lärande sker enligt blommans principer och handlar om

att bryta ner tidigare mentala scheman för att på så vis skapa en ny djupare kunskap, vilket är

den nivå av lärande som är fördelaktigt att eftersträva i utbildningar. (Illeris, 2007).

Gruppdiskussioner, problemlösning och övningar är några metoder att förespråka för att

lärandet ska ske på den ackomodativa nivån (Knowles, Holton III, & Swanson, The Adult

Learner, 2005). Fenomenet att bryta upp tidigare tankemönster återkommer i dubble-loop-

lärandet som innebär en förändring av insikter och rutiner genom att ifrågasätta samt betrakta

handlingar ur nya perspektiv. Det sker både en djupare förståelse och ett förändrat beteende

(Argyris, 1993).

2.3.2 Dialog

”Man löser inte problem med dialogen, man upplöser dem! Vi ska inte bara komma överens,

vi ska skapa ett sammanhang där många nya överenskommelser kan uppstå” (Isaacs, 2000).

Dialogens styrka är att individer kan lära tillsammans, relationer bär kompetens, där

kompetensen ligger mellan individerna och dialog är metoden för att komma åt de annars

svåråtkomliga kunskaperna (Döös, Arbetsplatsens relationik, 2004). Sociala interaktioner är

centrala i dialoger där kunskaper kan transformeras och utbytet av erfarenheter bidrar till

fördjupade kunskaper (Krowinkel-Karlsson, 2007). Dialogen är framförallt en avgörande del i

det kollektiva lärandet då kunskapsutbytet som en dialog innebär både bidrag till ny kunskap

för den enskilda individen och för alla individer som ingår i gruppen samt för gruppen i sin

helhet (Senge, 2006). I det kollektiva lärandet är relationerna betydelsefulla eftersom

kompetensen ligger mellan individerna och utbytet däremellan krävs för att komma åt

värdefulla kunskaper. Med det kan förstås att kollektivet står över den individuella förmågan

(Pérez López, Montes Peón, & Vazquez Ordás, Human Resource Management as a

Determining Factor in Organizational Learning, 2006). En dialog ska resultera i ökad

förståelse och utvecklade tankar kring den kollektiva kompetensen, det vill säga att dialoger

bidrar till ökad kompetens på såväl individ som gruppnivå (Granberg, Lära eller läras: om

kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet, 2009).

2.3.3 Reflektion

Reflektioner sker vanligast i kommunikation med andra människor och lägger grunden för

individers utveckling (Döös, Arbetsplatsens relationik, 2004). Det är en förutsättning för en

vuxen persons lärande då det i reflektioner finns möjlighet för individer att bryta upp sina

tankemönster med hjälp av andra perspektiv som saknar samstämmighet med tidigare

erfarenheter (Filstad, 2012). I double loop-lärandet är reflektionen central av precis den

anledningen, de tidigare erfarenheterna ifrågasätts (Argyris, 1993). Reflektioner återkommer

tillika som en central del i flera cykliska modeller för lärande, bland annat finns det med som

en processdel i Kolbs lärcikel (Kolb, 1984). Kolbs lärcirkel är en förklaring på ett

erfarenhetsbaserat lärande och påvisar hur nya erfarenheter kan bygga upp kunskap. Lärandet



9

delas in i fyra olika faser: konkret erfarenhet – reflekterande observation – abstrakt

begreppsbildning – aktivt prövande. Vart lärandet börjar någonstans ska sakna betydelse.

Lärandet kan börja med aktivt experimenterande som bidrar till handling utifrån befintlig

kunskap i den konkreta upplevelsen. Detta kan leda till reflektion av handlingen och övergå

till begrepps- och teoribildning av iakttagelserna. Det leder i sin tur till att de formulerade

begreppen kan tillämpas på praktiska uppgifter, nya erfarenheter skapas och processen börjar

om (Kolb, 1984).

Figur 2, Kolbs lärcirkel (Kolb, 1984).

2.3.4 Lärmiljöer

Att ta hänsyn till den lärandemiljö som deltagarna befinner sig i är avgörande för lärandet.

Huruvida en lärmiljö är begränsande eller möjliggörande är individuellt och avgörs utifrån

varje individs upplevelse. Det vill säga att upplevelsen kan variera mellan olika individer,

målet med en utbildning är att så många som möjligt ska uppleva att lärandemiljön är

möjliggörande (Ellström, Ekholm, & Ellström, 2007). Planerade raster och att integrera

deltagarna i utbildningens olika moment är några faktorer som kan bidra till att deltagarna

upplever en mer möjliggörande lärmiljö.

2.3.4.1 Raster

Utbildningens raster är av vikt för lärandet då deltagarna är kvar i kontexten och behandlar

frågor och problem tillsammans. Att informellt behandla nya erfarenheter med övriga

deltagare kan underlätta förståelsen av de nya kunskaperna eftersom utbytet mellan

individerna skapar bredd och djup. Likaså kan en gemensam uppgift där ett faktiskt handlande

krävs vara fördelaktig i utbildningar för att skapa nya tankemönster och för att kunna ta del av

flera individers olika perspektiv på en uppgift (Döös, Arbetsplatsens relationik, 2004).

Konkret
Erfarenhet

Reflekteran
de

observation

Abstrakt
begreppshandl

ing

Aktivt
prövande



10

2.3.4.2 Delaktighet

Vuxnas lärande kräver att ledaren involverar deltagarna i de olika momenten som ett

lärandetillfälle innebär, det vill säga: förberedelser, klimat, planering, behov, målformulering,

identifiering av problem, genomförande och utvärdering. Detta genom interaktioner, dialoger

och reflektioner (Knowles, Holton III, & Swanson, The Adult Learner, 2005). Ett exempel på

att främja delaktighet i förberedelserna kan vara att ta fram ett psykologiskt kontrakt med

deltagarna där de får möjlighet att dela med sig av sina förväntningar. Psykologiska kontrakt

är individuella och bygger på förväntningar, tidigare erfarenheter och värderingar, brott mot

dessa kan leda till besvikelse, misstro, sorg, missnöjdhet och i värsta fall en känsla av att ha

blivit kränkt (Aronsson, o.a., 2012). Att göra deltagarna delaktiga i utformandet av mål och

vision är även det en förutsättning för lärandet. Det skapar motivation och intresse hos

deltagarna samt ökar förståelsen för vikten av de områden som ska behandlas i utbildningen

(Senge, 2006).

2.4 SAMMANFATTNING

Ett andragogiskt förhållningssätt är grunden för att främja lärande hos vuxna individer. Detta
innebär att det krävs ett ledarskap som i sitt kursupplägg skapar de förutsättningar som är av
vikt för ett ackomodativt lärande. Figur 3 visar en modell som förklarar vägen till det
ackomodativa lärandet.

Figur 3, att skapa förutsättningar för ett ackomodativt lärande, egen modell

Ackomodativt
lärande

kusruppläggLedarskapAndragogik
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3 METOD

Metodavsnittet behandlar hur undersökningen har gått till, vilken förförståelse som

föreligger, val av metod, forskningsetiska regler och en diskussion kring metodval.

3.1 LANDSTINGET DALARNAS CHEF OCH LEDARPROGRAM

Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med 8500 anställda varav cirka 500 chefer,

vilka är fördelade på organisationens fem olika förvaltningar. Chef och ledarprogrammet

drivs i dagsläget som ett projekt och är under uppbyggnad. Programmet är på uppdrag direkt

från landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören vilket innebär att programmet är

koncernövergripande över de fem förvaltningarna. Målgruppen för programmet är främst nya

chefer såväl första linjen- som verksamhetschefer. Programmet omfattar ett och ett halvt år

fördelat på tre olika block. Det första blocket innefattar en introduktion som behandlar vilka

befogenheter och vilket ansvar cheferna har i organisationen. De olika områden som

behandlas under introduktionsblocket är organisationsstyrning, ekonomi, HR samt strategier.

Dessa behandlas under varsitt tillfälle á två dagar. Block 2 behandlar förbättringar vilket

innefattar systemteori, variation, vuxenlärande och förändringspsykologi. Det tredje och sista

blocket i Chef och ledarprogrammet i Landstinget Dalarna är personlig utveckling.

Processledarna sätter ramarna på utbildningen och följer grupperna genom hela utbildningen,

deras roll är bland annat att känna av gruppen och att göra flödet smidigt under

utbildningsdagarna, se bilaga 2. Föreläsare med olika professioner står för sakinnehållet

genom att hålla olika föreläsningar.

3.2 FÖRFÖRSTÅELSE

Undersökningens forskningsområde har inspirerats av tre specifika kurser vilka ryms inom

personal och arbetslivsprogrammet som behandlar; vuxenlärande, kollektivt lärande och

ledarskap. Tidigare erfarenheter från ovanstående kurser utgör en förförståelse som kan vara

av betydelse för undersökningens resultat då forskarna har en uppfattning om dessa områden

innan. En förförståelse kan utifrån ett hermeneutiskt perspektiv innefatta tidigare kunskaper,

tankar, intryck och känslor (Patel & Davidsson, 2011). Förförståelsen kan betraktas som en

källa till insikt samtidigt som det är viktigt att förstå att den även kan bidra till feltolkningar

(Watt Boolsen, 2007).

3.3 VAL AV FORSKNINGSMETOD

3.3.1 Ansats

En kvalitativ och hermeneutisk ansats ligger till grund för att besvara undersökningens syfte

då forskarna tolkat samband för att skapa en förståelse för ett fenomen och det är människor

som studerats. Hermeneutiken används för att tolka samband mellan en människas olika

föreställningar om företeelser. Utifrån det tillägnar sig forskarna en förståelse för ett fenomen

genom tillämpning av modeller och teorier. Inom hermeneutiken är språket centralt eftersom

forskaren skapar sin tolkning och förståelse utifrån kommunikation och beskrivningar.

Intresset i ett hermeneutiskt perspektiv ligger i att tolka och förstå den subjektiva verkligheten
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av sociala fenomen och definitioner (Denscombe, 2009). Kvalitativa metoder är vanligast i

samband med situationer där människor, relationer och/eller företeelser ska undersökas.

Undersökningar med kvalitativa metoder syftar till att skapa en djupare förståelse i ett mindre

antal företeelser (Denscombe, 2009). En deduktiv ansats föreligger för denna studie då

forskarna utgått från befintliga teorier för att behandla empiriska resultat. En deduktiv

arbetsprocess har teorier som utgångspunkt för att sedan pröva dessa på empiriska data, där

utfallet bekräftar eller skiljer sig från teorierna (Watt Boolsen, 2007).

3.3.2 Urval

Utifrån att forskarna hade viss kännedom om de människor och företeelser som skulle

undersökas och därmed medvetet valde dessa i åtanke att urvalet skulle ge mest troligt utfall

av värdefull data är urvalet ett subjektivt urval (Denscombe, 2009).

En fallstudie föreligger för undersökningen där forskarna har tittat på ett specifikt fall – Chef

och ledarprogrammet på Landstinget Dalarna med avsikten att undersöka processledarnas

ledarskap och kursupplägg. En fallstudie innebär att bara en enda undersökningsenhet

används med målsättningen att belysa det generella genom att titta på det enskilda. Genom en

fallstudie ges möjlighet att få en helhetsförståelse och meningsfullhet i att se verkliga

händelser och detaljer (Denscombe, 2009).

3.3.3 Observation

För att så detaljerat som möjligt kunna undersöka Chef och ledarprogrammet på Landstinget

Dalarna valdes deltagande observation ut som metod, där forskarna kunde vara med i rummet

och samla in data på plats. En fördel med detta är att forskarna själva fick möjlighet att vara

aktiva och uppleva händelser, relationer och känslor som var i rummet. Observationer är

fördelaktiga när beteenden, ageranden och det faktiska som sker ska undersökas. Genom

observationer får forskaren möjlighet att uppleva det som faktiskt händer för att vidare tolka

materialet (Andersen, 2012). Observationen syftade till att enbart observera processledarna

under första delen av introduktionsblocket på Chefs- och ledarskapsprogrammet vilket gör

observationen till en strukturerad observation. Strukturerade observationer innebär att

forskarna har begränsat sig i sin observation. Processledarna som blev observerade var

medvetna om att de blev observerade samt i vilket syfte de observerades, detta innebär att

observationen anses vara en direkt respektive öppen observation (Andersen, 2012).

3.4 ETIK

Med hänsyn till deltagarnas värdighet och integritet är det av stor vikt att hantera etiska frågor

i undersökningen (Denscombe, 2009). Forskarna tog hänsyn till etiska överväganden genom

informationskravet, det vill säga att forskarna informerade berörda om undersökningens syfte,

hur undersökningen ska gå till samt villkor för deras deltagande. Hänsyn togs också till

samtyckeskravet, vilket innebär att alla berörda fick ge samtycke till undersökningen. Vidare

har en tystnadsplikt skrivits under av forskarna för att skydda personliga uppgifter av alla

berörda individer och därmed uppfylls konfidentialitetskravet. Slutligen togs hänsyn till

nyttjandekravet, det vill säga att de berörda informerades om att insamlad data endast kommer

att användas i forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).
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3.5 GENOMFÖRANDE

3.5.1 Förberedelser

Som ett första steg i undersökningen kontaktades processledarna för Chef och

ledarprogrammet på Landstinget Dalarna i november 2014. De visade intresse för

undersökningen och ett möte bokades i december 2014. Målet inför mötet var att båda parter

hade en idé om hur undersökningen skulle kunna se ut och vad den skulle kunna resultera i.

Via dialog mellan parterna beslutades att undersökningen skulle utföras på den första delen av

introduktionsblocket, vilket omfattade två dagar. Tillfället valdes då övriga tillfällen låg långt

fram i tiden vilket hade inneburit att forskarna hindrats från att slutföra dokumentationen för

undersökningens resultat, analys och diskussion. Vidare beslutades att undersökningen skulle

gå ut på att observera processledarna under tillfället. Slutligen utformades samstämmigt ett

preliminärt syfte. Förslag om att använda filmkamera vid observationen togs upp av

processledarna. Under detta tillfälle skrevs tystnadsplikten under av forskarna. Mötet pågick i

två timmar i lugn miljö i organisationens byggnad och resulterade i en planering inför

kommande undersökning, samt information om datum och plats för introduktionstillfället

förmedlades.

3.5.2 Undersökningen

Undersökningen ägde rum på den första delen av introduktionsblocket den 29-30:e januari

2015 i lokaler hyrda av organisationen med avstånd från Chefernas och processledarnas

fysiska arbetsplats. Två arbetsdagar á åtta timmar observerades.

3.5.2.1 Dag 1

Under morgonen tilldelades forskarna av processledarna information gällande att ett par

timmar av förmiddagen behandlade information, känslor och tankar som enbart var avsedda

för organisationens kännedom, vilket innebar att den delen uteblev från undersökningen.

Undersökningens syfte presenterades av forskarna i samband med morgonsamlingen till

samtliga deltagare. Med hänsyn till etiken fick deltagarna muntligt godkänna att filmning

genomfördes som ett komplement till anteckningar. Deltagarna informerades om att

filmmaterialet enbart skulle komma att användas som stöd till anteckningar för att sedan

raderas så snart undersökningen var färdig. Efter morgonsamlingen fick forskarna lämna

utbildningslokalen och återkomma efter lunch. Under dagens gång satt forskarna bredvid

varandra längs en vägg på ena långsidan i lokalen på samma nivå som de deltagarna som satt

vid de främre ”bordsöarna”, med filmkameran på ett stativ bredvid sig och anteckningar

fördes parallellt med att film spelades in. Från början var avsikten att spela in allt under dessa

dagar, ganska snart märktes dock att det endast var nödvändigt att spela in film när

processledarna hade ordet. När dag ett var avslutad med deltagarna fördes kortare avstämning

mellan processledare och forskare där frågor som uppstått under dagens gång kunde besvaras,

se bilaga 2.

3.5.2.2 Dag 2

Under förmiddagen krockade undersökningen med en föreläsning inom personal och

arbetslivsprogrammet vilket innebar att en forskare tog plats på föreläsningen och den andra i
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undersökningen. Forskaren på plats hade en avstämning innan kursdagens start och under

lunchen med processledarna gällande ytterligare frågor som dök upp under första dagen, se

bilaga 2. Hela förmiddagen filmades för att forskaren som sakandes skulle kunna ta del av det

missade tillfället. Eftermiddagen gav utrymme för att ställa frågor och att ha en dialog

forskarna och processledarna emellan där närmare samtal av deras tankar kring upplägg samt

agerande kunde behandlas, se bilaga 2. När dag två var avslutad med deltagarna gjordes en

avslutande avstämning mellan forskare och processledare samt att processledarna påminde

om att de är öppna för en vidare dialog om frågor uppstår i bearbetningen av data.

3.5.3 Kompletterande material

Telefonsamtal samt möten mellan forskare och processledare har genomförts för att förtydliga

och komplettera insamlad data, se bilaga 2.

3.5.4 Bearbetning och analys

Insamlad data i form av anteckningar rörande processledarnas agerande och upplägg kodades

med namn, för att sedan grupperas i två kategorier. Anteckningar behandlande exempelvis val

av innehåll eller synpunkter på föreläsares inhopp sorterades bort (Denscombe,

Forskningshandboken, 2009). De två kategorier som skapades var: 1) Planerade fysiska

aktiviteter exempelvis övningar, raster och möbelplacering 2) Aktiviteter av mer abstrakt

karaktär och oplanerade händelser såsom hur processledarna agerade under dagen. I punkt två

skall poängteras att dessa anteckningar kommer från både observationen och samtal med

processledarna, se bilaga 1 och 2. Sedan gjordes identifikation av teman och samband bland

koder samt kategorier (Denscombe, Forskningshandboken, 2009). I ett vidare steg

kategoriserades anteckningarna under de två kategorierna: ledarskap och kursupplägg som är

de två huvudsakliga perspektiven utifrån ett andragogiskt lärande som behandlas i detta

examensarbete. Data är av forskarna tolkad och därmed av hermeneutisk karaktär (Watt

Boolsen, 2007). Filmmaterialet finns bearbetat i Bilaga 1 och har använts som stöd till

anteckningarna. Det bearbetade materialet behandlar processledarnas aktivitet som finns med

på film.

3.5.5 Återkoppling

Återkoppling ägde rum i juni månad 2015 i form av en presentation och workshop utifrån

examensarbetets teori samt resultat för processledarna och samordnarna inom Chef och

ledarprogrammet. Forskarna har blivit tillfrågade att eventuellt återkomma för att hålla i en

större presentation och workshop utifrån examensarbetets teori samt resultat framöver.

Processledarna, deltagarna, föreläsarna och samordnarna kommer på begäran att få ta del av

examensarbetet.

3.6 TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Trovärdigheten i en undersökning beror på hur exakta och riktiga metoderna för insamling av

data är, med andra ord innebär det att undersökningen mäter det som faktiskt avses att mätas.

För att öka trovärdigheten har forskarna valt att undersöka ett Chef och ledarprogram i en stor

organisation vilket även är vanligt förekommande i liknande organisationer. Tillika är

ämnesområdena som berör lärande för vuxna individer något som vanligtvis behandlas inom

liknande organisationer vilket också ökar trovärdigheten. Detaljerade beskrivningar är ett
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kriterium för en ökad trovärdighet, vilket forskarna tydligt redogör för gällande möblering,

utveckling och förändringar, gruppens deltagare samt typ av organisation (Denscombe,

Forskningshandboken, 2009).

Tillförlitlighet handlar om i hur stor grad det går att lita på de metoder som har använts för

insamling av data. En hög tillförlitlighet innebär att undersökningen resulterar i samma data

gång efter gång och att variationer bara beror på variationer i mätobjektet (Denscombe, 2009).

För att öka tillförlitligheten har observatörerna filmat utvalda delar i undersökningen som kan

användas som stöd till minnet och anteckningar. Vidare har forskarna även kompletterat den

egna förståelsen av observationen med samtal och frågor till processledarna vid oklarheter.

Med forskarnas förförståelse skulle resultatet av data i en ytterligare observation bli

detsamma, med variationer som bara beror på mätobjektet.

3.7 METODDISKUSSION

Observation som metodteknik har stor fördel om det är av vikt att få en förståelse för helheten

samt att fånga upp känslor, relationer och det som faktiskt händer på plats. Problematiken

ligger i påverkan. Undersökningar med öppna och direkta observationer innebär att alla som

blir observerade också påverkas av att bli observerade. Hur de agerat utan observationen blir

svårt att undersöka. Det är bara indirekta, dolda undersökningar som kan svara på det,

däremot bör dessa användas med försiktighet utifrån etiska aspekter med respekt för de som

studeras utan vetskap (Andersen, 2012). När de observerade är medvetna om att de observeras

och har kännedom om i vilket syfte de observeras kan något som kallas observatörseffekt

uppstå, vilket innebär att de observerade personerna agerar efter vad forskarna förväntar sig

att upptäcka. Observatöreffekten påverkar resultatet eftersom observationen förhindrar de

observerade att agera så som de skulle agerat utan att de blev observerade (Denscombe,

2009).

Ett annat upplevt problem med observationer är selektiv perception, det vill säga att

forskarens begränsade perspektiv bidrar till att fokus ligger på sådant som ryms inom

perspektivet och övriga aspekter förskingras (Andersen, 2012). I den här undersökningen har

forskarna försökt gardera sig både genom att filma processledarna och att vara två som

observerar för att i så stor mån som möjligt undvika selektiv perception. Begränsningar i

observationen och forskarnas förförståelse kan ha påverkat resultatet i den mening att intresse

främst riktats till sådant som forskarna själva trott var av vikt för undersökningen. Det kan ha

bidragit till att forskarna valde att välja bort att filma vissa saker som hade varit av vikt för

undersökningens utfall.

Kompletterande data samlades in genom telefonsamtal, via informella samtal under

programmet samt genom möten efter bearbetning av data. Detta kan vara till stor fördel för

undersökningen då möjlighet till fördjupning ges, vid observationer är det förekommande att

datainsamlingen kompletteras med exempelvis samtal eller intervjuer. En kritik till detta är att

strukturerade formella intervjuer skulle ha kunnat användas som metod istället, för en ökad

informationskvalitét (Andersen, 2012).
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4 EMPIRI

I empiriavsnittet presenteras en sammanfattad beskrivning av undersökningens observation

som utgår från Bilaga 1. Några av forskarna utvalda delar beskrivs mer ingående då dessa är

av större vikt i kommande analys och diskussion. Avslutningsvis i denna del redogör

forskarna för några utvalda citat av processledarna som är av vikt i analys och diskussion.

4.1 FRUKOST OCH FÖRBEREDELSER DAG 1
Chef och ledarprogrammet på Landstinget Dalarna startade upp första dagen med en informell

frukost där deltagarna fick mingla med tillgång till smörgås och kaffe i en matsal cirka två

minuters promenad från utbildningslokalen. Processledarna höll under den tiden till i

utbildningslokalen där de förberedde sig inför uppstarten av programmets första block.

Förberedelserna bestod av att de skulle komma ner i varv med en vila i tanken att alla

människor är lika med samma grundläggande behov av att bli sedda och få gehör.

Processledarna utrycker deras medvetenhet om att alla grupper har olika behov och att det är

gruppen som styr programmet efter de behov som finns.

4.2 FÖRMIDDAGSPASS DAG 1
Deltagarna anlände till utbildningslokalen efter intagen frukost och välkomnades med kramar

i dörröppningen av de två processledarna. I rummet spelades musik, levande ljus var tända

och stolar stod utställda format till en ring i lokalens ena del. I mitten av ringen stod en lykta

och en korg på golvet. I lyktan brann levande ljus och material i form av papper och pennor

fanns att tillgå i korgen. Deltagarna fick sätta sig på en varsin stol tillsammans med

processledarna, på varje stol fanns en mapp som innehöll en presentation av programmet och

en deltagarlista. Processledarna startade upp med att hälsa alla välkomna och höll även ett

upprop för att se vilka som var på plats för dagen. Efter uppropet fick deltagarna presentera

sig med namn, yrkestitel och vart geografiskt de höll till genom att gå laget runt.

Förmiddagspasset fortsatte med en övning under namnet Picasso. Processledarna gav

instruktioner och demonstrerade hur övningen skulle gå till innan deltagarna fick sätta igång.

Övningen gick ut på att varje deltagare skulle få sitt porträtt avmålat av tre andra olika

deltagare, vilket då även innefattade att de själva målade porträtt av andra deltagare. Under

porträttmålningen fick konstnären enbart titta på deltagaren som denne målade av och rita på

fri hand. Deltagarna fick förse sig med tre stycken pappersark i storlek A4 och en varsin

penna ur korgen som stod i mitten av ringen. När alla hade fått ihop tre porträtt vardera satte

de sig ner på stolarna i ringen igen. Var och en fick välja ut ett av sina tre porträtt som de

tyckte representerade sig själva bäst här och nu. Vidare gick de laget runt och varje deltagare

fick visa upp det valda porträttet för samtliga med en beskrivning om varför just det porträttet

representerade denne bäst här och nu, samt tillkännage konstnären med namn.

Efter den första övningen gick processledarna igenom den utdelade presentationen av

programmet. Den innefattade en visuell beskrivning av programmets olika delar och dess

syfte. En av deltagarna fick läsa upp syftet för hela gruppen innan processledarna vidare gick

igenom programmet. Framsidan av presentationen hade en röd slingrande tråd vilken
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processledarna beskrev var avsiktlig då kursen är processinriktad, och att den tar olika form

beroende på gruppens behov. Efter den cirka fem minuter långa genomgången av

programmets upplägg och syfte skapade processledarna tillsammans med deltagarna ett

psykologiskt kontrakt i form av regler för gruppen. Deltagarna fick i bikupor föra dialog kring

vad de tyckte skulle finnas med i dessa spelregler. I storgrupp fick de som ville dela med sig

av sina tankar och detta skrevs ned på ett blädderblocksark på ett stativ av processledarna.

Processledarna såg till att deltagarna fick förtydliga de spelregler som upplevdes

tolkningsbara.

Vid paus med fika gav processledarna instruktioner för pausens längd samt angav ett

klockslag för återsamling i ringen. Därefter följde ett möte mellan deltagarna, processledarna

och direktören för organisationen, vilket saknar observation av forskarna. Mötet pågick fram

till lunch som initialt var en timme lång. Den kortades ned till 45 minuter efter en dialog

mellan processledarna och deltagarna, då förmiddagsmötet med direktören var oavslutat. Efter

avslutat möte med direktören flyttade sig deltagarna från ringen med stolar till lokalens andra

del bestående av fem bordsöar med cirka fem stolar runt varje ö. Detta för att ägna

eftermiddagen åt föreläsningar.

4.3 EFTERMIDDAGSPASS DAG 1
Processledarna välkomnade och tackade av båda föreläsarna som deltog under dag 1. Medan

föreläsarna höll deltagarna sysselsatta med att delge sin sakkunskap höll processledarna koll

på gruppens behov och kände av stämning i rummet. Vid några tillfällen gjorde

processledarna inhopp i föreläsningarna med frågor och förtydliganden, detta utifrån att de

anat ett sådant behov hos gruppen. Processledarna satt på skilda platser i rummet under

föreläsningarna och förflyttade sig med jämna mellanrum. Processledarna gjorde inhopp i en

av föreläsningarna där de uppmanade deltagarna att reflektera över det föreläsaren pratat om.

Deltagarna blev ombedda att reflektera i grupperna som de satt i vid bordsöarna. Efter

reflektionen plockade processledarna upp tankar från grupperna. Under föreläsningarna

avbröt processledarna för bensträckare och pauser när de upplevde att detta behövdes. Båda

föreläsningarna summerades av processledarna verbalt och skriftligt på ett blädderblocksark

på ett stativ i samstämmighet med deltagarna och föreläsarna. Summeringen skulle stå för

föreläsningarnas essens. Under föreläsningarna påminde processledare 2 deltagarna och

föreläsarna om introduktionsblockets syfte, vilket säger att det är ramarna för olika områden

som ska behandlas på en övergripande nivå. Avslutningen av dagen skedde i ringen av stolar

där processledarna repeterade dagens innehåll. Vidare ombads deltagarna av processledarna

att reflektera över vad under dagen som gjort störst intryck på dem och vad de bär med sig

hem.

4.4 MORGONSAMLING, DAG 2
Programmets nästa dag startades precis som dag 1 upp i ringen. Nytt för dag 2 var att en ny

deltagare tillkom vilket bidrog till att processledarna upprepade presentationsrundan samt

uppmanade deltagarna att reflektera över vad de tror att den nya deltagaren tänker, där även

den nya deltagaren fick besvara detta. Förmiddagspasset fortsatte med en övning under

namnet Fyra rum. Processledarna delade upp rummet i fyra rum där varje rum tilldelades en
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varsin känsla. Övningen förklarades utifrån en illustration på ett pappersark av storlek A2 av

rummets indelning, som processledarna höll upp. De olika känslorna var; nöjd, arbetsamt,

förvirrat och inspirerad. Processledare 1 ställde sig för att markera ut mitten. Övningen gick ut

på att deltagarna skulle ställa sig i det rum med den känslan som bäst motsvarade den känslan

var och en bar med sig ifrån föregående dag. När deltagarna stod i valt rum ombads de av

processledarna att föra dialog gällande varför de valt just det rummet med övriga deltagare i

samma rum. Processledare 1 avbröt dialogerna efter några minuter och förklarade att

deltagarna skulle dela med sig av dialogerna som förts i varje rum. Vidare gick processledare

1 till ”nöjd-rummet” och frågade de som stod längst fram vilka tankar reflektionen hade

genererat i. Processledare 1 lyssnade med armarna längs sidan och sökte ögonkontakt.

Processledarna ställde ibland frågor för förtydliganden. Detta upprepades även i de andra

”rummen”.

4.5 FÖRELÄSNINGAR OCH AVSLUTNING, DAG 2
Efter övningen följde en rad föreläsningar uppdelat på sju olika föreläsare varav några

föreläste på förmiddagen och några på eftermiddagen. Under förmiddagspasset tejpade

processledarna upp föregående dags sammanfattningar i form av blädderblocksark på

väggarna. Lunchen kortades ned till 45 minuter även denna dag efter önskemål från

deltagarna. Under avslutningen i ringen efter dagens alla föreläsningar uppmärksammade

processledarna deltagarna om att två deltagare hade lämnat dagen tidigare. Sedan blev

deltagarna ombedda av processledarna att blunda och fokusera inåt för att reflektera över

vilken känsla de tog med sig från kursdagen. Slutligen genomfördes en utvärdering på ett

upptejpat pappersark av storlek A2 på väggen med texten: ”Jag har lärt mig något nytt, inte

alls – i hög grad. Jag har nytta av det i min vardag, inte alls – i hög grad.” Deltagarna fick

klistermärken för att markera i vilken grad deras egen upplevelse stämde överens med

påståendena.

4.6 CITAT

Nedan följer citat utplockade från bilaga 1, vilka är av vikt för vidare behandling i analys och

diskussion. Citaten är av forskarna medvetet skrivna separat från övrig empiri för att

underlätta läsningen för läsaren. Varje citat inleds med en förklaring av när tidsmässigt det

ägde rum samt kontexten för ökad förståelse.

1. Under presentationen av föreläsarna på eftermiddagen dag 1 uppstod en oplanerad

väntan. När föreläsare B hade presenterat sig och det var föreläsare A’s tur att ta över

saknades denne. I väntan på Föreläsare A tog processledare 1 taktpinnen genom att

ställa en fråga till föreläsare B:

”Du föreläsare B när du tänker på drivkrafter i ledarskapet för dig, vad har det

varit?”

2. Föreläsare E fick många frågor under sin föreläsning under förmiddagen dag 2 och

tiden tog slut innan denne hade kommit till avslut. Processledare 1 fick avbryta

föreläsningen och använde sig av sitt kroppsspråk i form av avslappnade gester med
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armarna när detta förmedlades:

”Så kan det ju bli ibland å’ det är såhär det blir föreläsare E, när vi är i process. När

vi är i process. Alltså att, saker händer i rummet, ja olika, ja men så är det. Det är

spännande! Serru. Så jag som föreläsare har en klar presentation för mina

verksamhetsChefer som jag ska berätta, och så går det såhär. Den mänskliga

faktorn.”

3. Under eftermiddagen dag 2 drog föreläsare D’s föreläsning ut på tiden och vid avslutet

tog processledare 1 över taktpinnen med att säga:

”Det jag tycker är intressant här nu, tack så hemskt mycket föreläsare D. Det är när

jag står såhär och det vet ni också när ni ska stå och informera era medarbetare och

det är viktiga saker och så händer det något i rummet. Eeh, några flyger iväg i tanken

att jäklar jag måste förbi ICA MAXI för jag måste nog köpa tio liter mjölk innan jag

åker hem. Någon är jätteengagerad i föreläsare D, det berör direkt, jag håller på med

det. Åh, så eeh, ööh nejmen om du tittar ut över allihopa här. Ett tag tänkte jag: ska vi

sätta på Beppes godnattstund och sedan… för att man märker att energin är väldigt

olika i rummet och det är en jättetuff uppgift och sedan dessutom reser jag mig upp

och börjar gå och du och nu är det snart slut: nu är det snart slut, och så ska du hinna

med. Du har gjort det kanon föreläsare D. Tack så hemskt mycket.”

4. Vid avslutningen dag 2 instruerade processledare 1 deltagarna i en övning:

”…vi vill ju ha en känsla va… å’ om vi då testar mina vänner, och blunda, såhär.

Såhär och så bara, fokusera inåt, och sen: vad går jag härifrån med för känsla? Bara

fokusera inåt. Å’ när ni öppnar ögonen, nu får någon i gruppen ta bollen, jag bara

kastar ut den såhär: vad går du härifrån med för känsla? Eh, åh, ja, så tar någon den

nu hoppas jag och sedan skickar ni den vidare. Och det gör ni genom å’ försöka de

namn ni kan skicka, förstår ni?” Processledare 1 drar ett exempel på övningen genom

att fiktivt förklarar hur en deltagare skickar bollen till en annan. Processledare 1

avslutar med att säga ”Så bollen är fri! Vad går ni härifrån med för känsla?”.

5. Processledare 1 gjorde inhopp i föreläsare A:s föreläsning dag 1 och deltagarna fick i

uppgift att reflektera över sakinnehållet i föreläsningen. Vidare vill processledare 1 att

reflektionerna skall lyftas i storgrupp och denne uttrycker detta med glimten i ögat och

höjer ögonbrynen på ett skämtsamt vis.

”…nu vill jag att ett ord från eeeh, ett ett ord eller en kort mening, som, visar eh vad

ni har reflekterat om. Kan vi kan vi spänna bågen så?”
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5 ANALYS

5.1 LEDARSKAP

Under programmet hade processledarna hela tiden deltagarna i fokus, de uppmärksammade

gruppens behov och vidtog åtgärder för att tillfredsställa dessa. Citat 1 och 2 i empiriavsnittet

beskriver två olika tillfällen där processledarna fick styra programmets schema efter

deltagarnas och föreläsarnas behov.

Citat 1 kommer från en situation där det uppstod en tystnad och ett avbrott för föreläsarna och

processledarna räddade upp situationen genom att ställa frågor, detta för att lugna både

föreläsare och deltagare som upplevdes stressade av situationen. Detta kan utifrån

teoriavsnittet förstås höra till en av de egenskaper som förespråkas hos en ledare enligt MAC-

strategin (se avsnitt om MAC).

Citat 2 var en situation som uppstod vid en föreläsning som drog ut på tiden på grund av att

det saknades utrymme för alla frågor deltagarna ville lyfta. Processledarna valde att prioritera

deltagarna framför sakfrågan, det vill säga deltagarnas frågor framför sakinnehållet i

föreläsningen vilket är en viktig punkt för ett coachande ledarskap (se avsnitt om MAC). I ett

lärande utifrån blommans principer kan förstås att det är av större vikt att deltagarna får svar

på sina frågor än att allt planerat sakinnehåll förmedlas, eftersom ett djupare lärande sker i

dialog till skillnad från ett ytligt lärande genom föreläsning. Med andra ord är det meningslöst

att förmedla sakkunskap om det saknas dialog deltagarna emellan för att skapa en förståelse

för den. Tillika krävs det tidsmässigt utrymme för eventuellt spontana frågor från deltagarna

(Döös, Wilhelmson, & Backström, Delat ledarskap: om chefer i samarbete., 2013). Därav kan

förstås att de frågor som deltagarna på programmet ställde under denna föreläsning var av

allra största vikt för deras eget lärande.

Processledarna förklarar att programmet drivs som en process där utgångspunkten för varje

utbildning är densamma och som anpassas utifrån deltagarna och gruppens olika behov. Om

det viktigaste för deltagarna är att få ställa frågor anpassar processledarna programmet utifrån

det behovet. Att vara anpassningsbar hör till en av de fördelaktiga egenskaperna som

förespråkas i att leda som en coach (Ladyshewsky, 2009). Processledarna är noga med att

samtliga deltagare får komma till tals via övningar som exempelvis Picasso (se empiri). När

deltagarna uttrycker sina tankar uppmuntras och bekräftas de kontinuerligt av processledarna.

Oavsett vad för tanke och/eller hur den uttrycks välkomnas och bekräftas yttrandet.

Processledarna bekräftar deltagarna i dialoger vilket visar sig genom bland annat deras

kroppsspråk, de nickar instämmande, söker ögonkontakt och står med armarna längs sidorna.

De söker en förståelse i det deltagarna uttrycker genom att ställa motfrågor. Några egenskaper

som är fördelaktiga i MAC-ledarskapet är att känna medkänsla, acceptera deltagarna,

respektera individer och att vara medveten om sina egna känslor (Ladyshewsky, 2009). Citat

3 från empiridelen är ett bra exempel på hur processledarna uttryckte sin förståelse för

deltagarna och deras behov, i detta citat förmedlar processledaren hur denne upplevt

deltagarna under en av föreläsningarna.
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Vid morgonsamlingen dag 2 och avslutningarna skapade processledarna tillfällen för

deltagarna att ventilera tankar och känslor som dykt upp under programdagarna, via dialoger

och reflektioner i exempelvis övningen Fyra rum (se empiri). Processledarnas syn på

människan bygger på ett likavärde, där alla människor oavsett status har samma

grundläggande behov. Vidare har processledarna en tro på varje individ, att alla vill lära sig

nya saker och kan ta ansvar för sitt eget lärande. De tror på att individen gör sitt bästa varje

dag utifrån sina förutsättningar och har förståelse för att samtliga deltagare har andra saker i

sin omgivning som påverkar dagen. Denna människosyn kan liknas vid människosyn Y(se i

avsnitt om MAC). Processledarna är själva öppna i sitt känslomässiga sinne och besitter en

emotionell intelligens, vilket framträder i hur de kommunicerar verbalt och agerar. Bland

annat i citat 4 i empiridelen kan förstås att processledarna lägger vikt vid känslor. I detta citat

uppmuntrar de deltagarna till att sätta ord på sina känslor. Det karismatiska ledarskapet

förespråkar att leda genom känslor då det kan inspirera deltagarna (Yukl, 2012).

Processledarna skapar omedelbart en relation till deltagarna genom att välkomna dem med

kramar vid första mötet. Detta upplevs skapa en djupare relation direkt i förhållande till vad

exempelvis ett handslag skulle resultera i. I ledarskapet är det av vikt att eftersträva relationer

med deltagarna för att utbildningen ska bli så effektiv som möjligt, i bemärkelsen att den ska

generera så mycket förståelse för sakkunskapen som möjligt (Ladyshewsky, 2009).

5.2 KURSUPPLÄGG

5.2.1 Relationer och erfarenhetsutbyte

Processledarna har ett kursupplägg av andragogisk karaktär, vilket främjar lärandet hos vuxna

individer (förklaras närmare i teoriavsnittet). De skapar relationer för att främja

erfarenhetsutbyten, via gemensamma övningar, så som Picasso och fyra rum (se empiridel).

Genom dessa kunde relationer skapas mellan deltagarna via de olika moment som ingick. Att

skapa förutsättningar för relationer bekräftas av påståendet att relationerna bär kompetensen

(Döös, Arbetsplatsens relationik, 2004). Vidare i detta påstående förklaras att dialog är

metoden för att komma åt kompetenserna. I dialogerna skapas alltså både relationer och ett

erafenhetsutbyte där deltagarna kan tillägna sig kunskaper i form av ett ackomodativt lärande

(Döös, Arbetsplatsens relationik, 2004).

Processledarna var måna om att deltagarna skulle få med sig essensen av varje föreläsning

och gjorde därför ibland inhopp för att låta deltagarna reflektera och föra dialog kring det

behandlade området. Reflektionerna skedde i grupper med deltagare som delade samma

bords-ö, där dessa fick en fråga eller uppgift från processledarna som de tillsammans fick föra

dialog kring. Citat 5 i empiridelen är plockat ifrån en reflektionsövning och beskriver hur

processledaren stämmer av med gruppen hur reflektionen ska lyftas i stor grupp. Detta kan

förstås som fördelaktigt utifrån den andragogiska modellen som förespråkar

erfarenhetsutbyten och även utifrån modellen ”från pil till blomma” (se närmare beskrivning i

teoridel).

Erfarenhetsutbyten främjades även informellt av processledarna genom att fördela raster över

dagarna, gemensam lunch samt möjlighet till gemensam frukost. Det innebar att deltagarna
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fick utrymme för erfarenhetsutbyte genom att föra dialog med varandra, vilket inger en

djupare förståelse. Processledarna var uppmärksamma på gruppens energinivå under

föreläsningarna och när de upplevde att den var låg avbröt de för paus. Döös (2004) lyfter

vikten av det informella lärandet och menar att det är av vikt att behandla de nya

erfarenheterna medan deltagarna fortfarande befinner sig i samma kontext.

5.2.2 Delaktighet

Under morgonsamlingen dag 1 fick deltagarna kännedom om målet med hela Chef och

ledarprogrammet i form av ett syfte. Syftet lästes upp högt av en deltagare i gruppen efter

förfrågan från en av processledarna. För introduktionsblocket fanns ytterligare ett syfte som

låg till grund för den första delen av utbildningen, vilket presenterades av en föreläsare i

samband med den första föreläsningen dag 1 och upprepades av processledarna under

dagarna. Att få vara delaktig i en utbildnings olika delar, bland annat målformulering, är

fördelaktigt för de vuxna individernas lärande. Det skapar en förståelse för målet som

föreligger vilket genererar motivation och engagemang i större utsträckning än om detta

förbises (Knowles, Holton III, & Swanson, The Adult Learner, 2005). Deltagarna i

programmet fick under utbildningsstarten tillgång till syftena enligt pilens principer (se

modell ”från pil till blomma”), vilket gör att de saknar förståelsen för vad som är det generella

målet med utbildningen samt vad introduktionen syftar till (Döös, Wilhelmson, & Backström,

Delat ledarskap: om chefer i samarbete., 2013). För att skapa en djupare förståelse krävs det

att deltagarna åtminstone får bearbeta syftena utifrån blommans principer (se modell ”från pil

till blomma”).

Delaktighet är grunden i det kursupplägg som förespråkas utifrån såväl den andragogiska

modellen som i kolbs lärcirkel och i modellen från pil till blomma. Detta visar på vikten av att

deltagarna får vara delaktiga i sitt eget lärande för att kunna ha användning av det i

exempelvis sitt arbete. Dessa olika typer av modeller som berör lärande för vuxna individer

påvisar att kollektivet är vägen för att lära. Precis så som Lopez m.fl. (2006) uttrycker sig.

Utifrån denna analys kan förstås att andragogiken är grunden för att en ledare med

fördelaktiga egenskaper och med en människosyn motsvarande människosyn Y ska kunna

skapa ett fördelaktigt kursupplägg som ska främja ett ackomodativt lärande hos varje individ.
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6 DISKUSSION

I Landstinget Dalarnas Chef och ledarprogram anpassades programmet efter deltagarnas
behov och processledarna skapade goda förutsättningar för deltagarna att tillägna sig nya
kunskaper genom att använda sig av ett fördelaktigt kursupplägg, vilket bygger på
processledarnas ledarskap. Detta kan förstås utifrån ovan analys av processledarnas ledarskap
och kursupplägg. En viktig aspekt att diskutera är dock att processledarna väldigt begränsat
gick igenom de mål som förelåg för utbildningen, vilket kan ha påverkat deltagarnas förmåga
att tillägna sig kunskaper på den ackomodativa nivån. Att få vara delaktig och att få förståelse
för målet är ett av den andragogiska modellens antaganden och för att nå ett lärande så krävs
det att alla antaganden från den andragogiska modellen uppfylls hos varje individ. Det som
ökar chanserna till att deltagarna i Landstinget Dalarnas Chef och ledarprogram ändå fick
förståelse för målet är att processledarna flertalet gånger upprepade detta i olika sammanhang.
Processledarna hade med fördel utifrån ett andragogiskt perspektiv kunnat lägga mer fokus på
att skapa en förståelse för de syften som förelåg för programmet samt blocket. I övrigt kan
förstås att dessa två processledares ledarskap och kursupplägg skapar de förutsättningar som
krävs för att deltagarna ska kunna tillägna sig ett lärande på en ackomodativ nivå.

Undersökningen talar för att ett ackomodativt lärande är vad som krävs för att deltagare i en
utbildning ska kunna ha användning av sina kunskaper i exempelvis sitt arbete. Deltagarnas
förståelse för sakkunskapen bör vara av intresse för företaget eller organisationen som har
skickat dessa på utbildning, eftersom de troligtvis förväntar sig att utbildningen ska generera
något tillbaka. Därför ställs HR-funktionen inför en utmaning i att välja eller skapa
utbildningar som bygger på den andragogiska modellen för att generera mest värdefullt utfall
för såväl organisationen som individen. Individen genomgår en utveckling genom att skapa
sig en ny förståelse, vilket genererar i motivation att vilja genomföra ett arbete som kan gynna
organisationen.

Den andragogiska modellen lyfter att målet är en viktig ståndpunkt att ta hänsyn till för att

skapa förutsättningar för lärandet. Processen dit ska bestå av övning i olika former vilket

således innefattar delaktighet. Denna delaktighet skapar relationer vilka sålunda ger ett

erfarenhetsutbyte, detta kan ske såväl formellt som informellt. Erfarenhetsutbytet generar ett

ackomodativt lärande hos deltagarna. För att dessa förutsättningar ska skapas är det av största

vikt att ledaren i en utbildning eller kurs har förståelse för den andragogiska modellen och att

ledaren skapar ett kursupplägg utifrån denna. Modellen som togs fram i teoridelen kan utifrån

detta förtydligas, se figur 4.
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Figur 4, utvecklad modell att skapa förutsättningar för ett ackomodativt lärande, egen modell

Ovanstående beskrivning är en sammanfattning av vad forskarnas modell innebär. Modellen
kräver förståelse från ledaren och en skriftlig beskrivning genererar endast i en assimilativ
nivå av lärande, vilket således är otillräckligt. Detta innebär att både teorin och empirin
stärker forskarnas modell samt svårigheten att skriftligen formulera en analys och diskussion
som resulterar i ett tillräckligt lärande för läsaren. Exempelvis stärker Kolbs lärcirkel(se i
avsnittet om reflektion) modellen då den påvisar hur nya erfarenheter kan bygga upp kunskap.
Modellen anses av forskarna kunna tillämpas på vilken utbildning/kurs som helst oavsett vad
deltagarna ska lära sig. Med ett fördelaktigt ledarskap och kursupplägg utifrån ett
andragogiskt perspektiv kan ett ackomodativt lärande alltid främjas.

Det har under analyserandet av teorin och empirin blivit uppenbart för forskarna att det även
är näst intill lika begränsat att verbalt försöka skapa en förståelse hos någon för modellen.
Både skriftligt och verbalt blir till exempel dialog bara ett ord, vilket kan tolkas på flera sätt
beroende på vem som tillfrågas. Har en ledare en låg emotionell intelligens med ett
fördelaktigt kursupplägg innehållande exempelvis en gruppdialog, kan ett ackomodativt
lärande utebli. Med andra ord är en ledares vetskap om att ett kursupplägg ska innefatta till
exempel dialog otillräckligt för att uppnå en förståelse för sakkunskapen, om denne saknar
förståelse för vikten av sina egna och deltagarnas känslor. Detta är något som varje enskild
individ behöver få uppleva själv för att få en rättvis bild av vad det innebär. Trots att det går
att i minsta detalj beskriva egenskaper som exempelvis processledarnas exakta kroppsspråk
och betoningar på ord som var av vikt när de genomförde olika uppgifter med deltagarna, kan
ingen förståelse skapas. Dessa egenskaper kan förstås vara en förutsättning för att lyckas
främja ett ackomodativt lärande.

För att någon annan ska kunna infria ett liknande ledarskap och kursupplägg krävs det att
denne har genom upplevelse skapat en förståelse för dessa processer och förhållningssätt.
Ledarskapet behöver kunna förhålla sig till att alla individer och grupper är unika, sålunda är
processen en oskriven mall. Individer lär olika saker och uttrycker detta i olika ord runt
samma sakkunskap, det vill säga de gör teorin till sin egen och uttrycker den utifrån sig själv.
För att lära sig att leda en kurs krävs samma förutsättningar som för att lära sig vilken
kunskap som helst, alltså ett ledarskap med hög emotionell intelligens och ett kursupplägg av
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Relationer och
erfarenhetsutbyten

Ledarskap:

människosyn,
förhållningssätt och

egenskaper
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grund
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andragogisk karaktär. Det vill säga en kurs inför kursen! Det är otillräckligt att läsa och/eller
lyssna på någon som talar om detta för den som sedan skall lära andra.

Vid en föreläsning kan i bästa fall inspiration och nyfikenhet skapas hos deltagare, med vilken
de själva kan ta steget till att lära på en djupare nivå tillsammans. Detta kräver dock att
deltagarna har drivet, motivationen och engagemanget för att vilja lära sig på en djupare nivå
samt en medvetenhet hos ledaren att det är tidsineffektivt.

6.1 BIDRAG

Forskningsresultatets skapade modell är ett praktiskt bidrag då praktiker har nytta av

resultatet. Tillika är forskningsresultatet ett teoretiskt bidrag i form av modellen som är ny

gentemot tidigare resultat.

6.2 VIDARE FORSKNING

Som kompletterande till denna undersökning kan vidare forskning ha som syfte att undersöka

huruvida föreläsarna under Chefs- och ledarskapsprogrammet främjar ett andragogiskt och

kollektivt lärande genom sitt ledarskap och kursupplägg.

6.3 SLUTSATSER

Forskarna menar utifrån undersökningens resultat med stöd av teorin att processledarna för

Chef och ledarprogrammet med sitt andragogiska ledarskap och kursupplägg i form av

förståelse respektive övning främjar ett ackomodativt lärande för deltagarna i Landstinget

Dalarnas Chef- och ledarprogram.

Undersökningen har resulterat i en modell som forskarna menar kan användas oavsett vilken

sakkunskap som är i fokus när intentionen är att uppnå ett ackomodativt lärande.

6.4 AVSLUTANDE REFLEKTION

Föreläsning som undervisningsmetod sker enligt pilens princip vilket skapar lärande på en
assimilativ nivå, det vill säga att lära sig utan att förstå. Tillika sker mätning av kunskap oftast
enligt samma princip i form av till exempel ett skriftligt prov eller en uppsats med specifika
riktlinjer. Detta betyder att ett högt betyg kan tilldelas en individ som saknar kunskaper på en
ackomodativ nivå, det vill säga ett mått utifrån var individen står och förhåller sig till och
hanterar kunskaperna. Däremot förväntas nog detta höga betyg stå för att denne har kunskaper
på en ackomodativ nivå, även om det egentligen säger att individen har fått ett mått på
mängden kunskaper på en assimilativ nivå. Denna förväntan utgör ett problem vid exempelvis
en påbyggnadskurs ty grundkunskaperna kan saknas, trots att ett betyg antyder att individen
besitter dessa, ibland i allra högsta grad. Vidare kan detta resultera i att en individ med ytliga
kunskaper och ett högt betyg får en plats på en påbyggnadskurs, istället för en individ med en
förståelse för kunskaperna som har ett lägre betyg.

Dock har en del ledares undervisning trots allt ett avstamp i blommans principer även om
examinationen fortfarande sker enligt pilens princip. Således kan kunskaperna hos en individ
vara på en ackomodativ nivå dock utan möjlighet att uttryckas i dessa begränsade
examinationsformer, vilket kan generera i ett lägre betyg trots djupare kunskaper. Sålunda
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krävs även en andragogisk grund i examinationsformerna i form av exempelvis en uppsats,
där en analys skrivs ner med litteraturen som utgångspunkt utifrån individens tankar kring den
med kopplingar till egna erfarenheter.
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BILAGA 1

Kursstart dag 1

Forskarna anlände till lokalen för utbildningen torsdag den 29e januari 2015 klockan 8.30. De

välkomnades med kramar av processledarna, tända ljus och musik. Forskarna erbjöds

tillsammans med övriga deltagare frukost nere i matsalen innan morgonpasset skulle börja.

Frukosten hämtades i en annan byggnad och togs med upp till utbildningslokalen. När

deltagarna började anlända till utbildningslokalen efter intagen frukost välkomnades de med

kramar i dörröppningen från båda Processledarna och slog sig ned på en varsin stol som var

möblerade i form av en ring. I mitten av ringen stod det en ljuslykta med levande ljus i samt

en korg med papper och pennor. När stolarna hade fyllts av deltagare, processledare och

forskare hälsade Processledarna alla välkomna samt höll ett upprop. Vidare gick de laget runt

i ringen, alla inklusive dem själva presenterade vad de hette, vilken position de hade och vart

geografiskt deras arbetsplats höll till. Forskarna fick presentera vad de hette, vilket syfte deras

besök hade och hur undersökningen skulle gå till.

Förmiddagspasset fortsatte med en övning under namnet Picasso. Processledarna gav

instruktioner och demonstrerade hur övningen skulle gå till innan deltagarna fick sätta igång.

Övningen gick ut på att varje deltagare skulle få sitt porträtt avmålat av tre andra olika

deltagare, vilket då även innefattade att själv måla porträtt av andra deltagare. Under

porträttmålningen fick konstnären endast titta på deltagaren denne målade av medan denne

målade. Deltagare fick ur korgen i mitten av ringen förse sig med tre stycken pappersark i

storlek A4 och en varsin penna. När alla hade fått ihop tre porträtt vardera satte sig alla ner i

ringen igen, och fick var och en välja ut ett av sina tre porträtt som de tyckte representerade

sig själva bäst här och nu. Vidare gick de laget runt och varje deltagare fick visa upp de valda

porträttet för samtliga med en beskrivning om varför just det porträttet representerade denne

bäst här och nu, samt tillkännage konstnären med namn.

Processledarna delade ut powerpointpresentationer i pappersformat då de ansåg att dess

budskap bättre skulle framgå då till skillnad från om det gått igenom den via skärmen med

tanke på lokalens utformning. En av deltagarna fick läsa upp organisationens syfte som stod i

på presentationen högt. Framsidan av presentationen hade en röd slingrande tråd vilken

processledarna beskrev var avsiktlig då kursen är processinriktad vilket gör den slingrig.

Vidare visade Processledarna med hjälp av en bild i presentationen alla hade tillhanda

utbildningens block och vad vardera behandlade för område. Aktuellt kurstillfälle behandlade

vilket ansvar Cheferna har i organisationen. Genomgången tog cirka tio minuter.

Processledarna delgav deltagarna en till övning där deltagarnas uppgift var att ta fram regler

för gruppen som skulle komma att gälla under utbildningens gång. I bikupor fick deltagarna

föra dialog kring regler för gruppen. Sedan fick de som ville räcka upp handen och dela med

sig av sina tankar kring regler. De regler som togs upp fördes det dialog om gemensamt i den

stora gruppen. Ibland ställde Processledarna frågor för att få ett förtydligande av regeln. När

gruppen var överens om reglerna och dess innebörd skrev Processledarna upp dessa på ett

pappersark som satt på ett stativ. Processledare 1 frågade även deltagarna vad de tycker ska

ske om någon bryter mot reglerna?
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En paus med fika skulle äga rum och Processledarna berättade hur lång pausen skulle vara

samt vilket klockslag alla skulle vara tillbaka. Efter pausen fram till lunch vilket bestod av

cirka två timmar ägnades åt ett möte mellan deltagarna och direktören för organisationen.

Dessa timmar saknar observation av forskarna.

Lunch

Initialt var det avsatt en timme för lunch, dock var mötet med direktören oavslutat vid

lunchstart och ett gemensamt beslut om att endast ha lunch i 45 minuter togs, samt att avsluta

mötet efter lunchen.

Under lunchen fördes samtal kring forskarnas undersökning mellan Processledarna,

föreläsarna som skulle föreläsa under eftermiddagen och forskarna.

Eftermiddagen

Fortsatt möte med direktören.

Efter avslutat möte med direktören välkomnades forskarna in i lokalen igen. Deltagarna fick

förflytta sig från ringen av stolar till fem ”öar” av bord och stolar med cirka fem stolar runt

varje ”ö”. De flesta deltagarna satt med sidan vänd mot föreläsaren och presentationen.

Föreläsning 1

Processledare 1 hälsar föreläsare A och B välkomna och ber föreläsare B att presentera sig

medan föreläsare A löser tekniska problem. Efter presentationen är fortfarande de tekniska

problemen olösta och processledare 1 frågar föreläsare B: ”Du föreläsare B när du tänker på

drivkrafter i ledarskapet för dig, vad har det varit?”. Processledare 2 försöker samtidigt att

hjälpa föreläsare A med de tekniska problemen. När problemet är löst säger processledare 1:

”Så kära föreläsare A, yrkesroll, du får presentera dig”.

Under föreläsningen satt Processledarna på olika platser bredvid gruppen och flyttade sig runt

emellanåt. Processledarna gjorde även inhopp med frågor och förtydliganden. När föreläsare

A är färdig med föreläsningens första del gör Processledarna ett avbrott för reflektion kring

detta. Deltagarna blir ombedda att reflektera i grupperna de sitter i.

Efter reflektion, processledare 1: ”…nu vill jag att ett ord från eeeh, ett ett ord eller en kort

mening, som, visar eh vad ni har reflekterat om. Kan vi kan vi spänna bågen så?” denne

uttrycker detta med glimten i ögat och höjer ögonbrynen på ett skämtsamt vis.

Processledare 1 ” nej, men vad var det som kom, såhär långt?” ” nu ska vi se här om vi hör

vad vi säger”

Processledare 1 går runt i rummet och placerar sig intill den grupp som ska lyfta något och

håller ögonkontakt med talande person. Processledare 2 sitter avsides och lyssnar. Efter

reflektionsrundan frågar processledare 1 föreläsare A vad denne tycker att deltagarna ska ha

med sig och vad de ska komma ihåg från den första delen. Sedan får gruppen en

benssträckare.
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Efter en bensträckare ställer sig processledare 1 framme på scenen och säger: ”…asså jag kan

känna det i kroppen, jag har hört dig många gånger, så att om ni känner er lite pirriga i

kroppen och liksom waaow wooow, så är det inget konstigt.” Detta förstärker processledare 1

med hela kroppen. Vidare meddelar Processledare 1 deltagarna om att denne tillsammans med

föreläsare A kommit fram till att en del av sakinnehållet hoppas över då det går att läsa sig till.

Processledare 1 ansluter till processledare 2 som sitter vid sidan av gruppen.

Föreläsare A har en frågestund på slutet under vilken processledare 1 börjar skriva på

pappersarket under kommande sammanfattning. Processledare 1 frågar föreläsare A om denne

vill tillägga något till sammanfattningen och skriver upp detta. Processledare 2 ställer sig upp

bredvid föreläsare A och förklarar för deltagarna att detta är en introduktion, deltagarna får ta

del av ramarna, sedan är det upp till var och en att ta kontakt med föreläsarna vid behov.

Processledare 1 tackar av föreläsare A och initierar att deltagarna ska göra det med en applåd.

Vidare informerar processledare 1 deltagarna om att det är fika och anger ett klockslag för när

samtliga bör vara tillbaka. Processledare 1 ansluter till föreläsare A och pratar, med en

handstrykning på ryggen.

Föreläsning 2

Vid återsamlingen efter fikat tar processledare 2 ordet för att få deltagarnas uppmärksamhet

till nästa föreläsning. Vidare välkomnar processledare 2 föreläsare B som redan hade

presenterat sig. Sedan föreslår Processledare 2 att släcka ned lamporna på scenen för att ge

mer effekt till ett kommande klipp. Under klippet står processledare 2 framme på scenen

bredvid projektorduken. Efter klippet tänder processledare 2 lampan igen och sätter sig

bredvid gruppen. Under föreläsningen hjälper Processledare 2 föreläsare B med teknik. Under

föreläsningen satt annars Processledarna på olika platser bredvid gruppen och flyttade sig runt

emellanåt. Processledarna gjorde även inhopp med frågor och förtydliganden samt fångar upp

ett lågmält frågetecken/åsikt bland några deltagare. Processledare 2 gör ett avbrott för

bensträckare under föreläsningen, frågar deltagarna om det är dåligt med syre i rummet och

öppnar ett fönster. Processledare 1 säger till processledare 2 att denne noterade att det fanns

behov av en paus för toalettbesök. Vidare frågar sedan Processledare 1 deltagarna om det är

okej att fortsätta föreläsningen?

När föreläsningen är slut ber processledare 1 föreläsare B att berätta vad denne kan skriva ned

som deltagarna kan komma ihåg från föreläsningen. Processledare 1 refererar till tidigare

uttalande under dagen om att sakinnehållet är busenkelt, och påtalar att det var provokativt

dock var det ingen som hängde på. Svaren sammanfattade processledare 1 i samstämmighet

med föreläsare B och deltagarna verbalt samt på ett pappersark som satt på ett stativ.

Processledare 1 tackar föreläsare B och ber deltagarna att samlas i ringen av stolar vilket

denne förstärker med sitt kroppsspråk genom att forma sina armar till en ring. Processledare 2

sitter vid sidan av gruppen.

Avslutning

I ringen förklarar processledare 1 att alla ska få reflektera över dagen. Processledare 1 börjar

med att fråga vad forskarna, som saknar insyn i organisationen, har för reflektioner kring

dagen. Processledare 2 går igenom vad dagen har innehållit och ber deltagarna att reflektera
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över vad från dagen som hade gjort störst intryck på dem samt vad de bar med sig hem från

dagen.

Processledare 1 uttrycker i sin reflektion att denne anser att deltagarna är generösa, varma och

goa med varandra. Processledare 2 instämmer och tillägger att deltagarna upplevs

avslappnade samt ”lättpratade”. Processledare 1 informerar om morgondagens starttid för

frukost och samling. Dagen avslutas med att alla applåderar.

När deltagarna lämnat lokalen fördes en avstämning mellan forskare och processledare hur

dagen upplevts från olika parter och vad forskarna kan ta med sig från dagen till sin

undersökning.

Inför kursstart dag 2

Dag två började precis som föregående dag med frukost innan morgonsamlingen och det var

musik när deltagarna anlände till lokalen.

Under morgonen förklarade Processledarna än en gång för forskarna hur de förbereder sig,

kommer ner i varv och går in i tanken att alla oavsett position samt/eller status är människor.

En avstämning mellan processledare och forskare gjordes gällande nyuppkomna frågetecken

som dykt gällande föregående dag.

Kursstart dag 2

Morgonsamlingen ägde även denna morgon rum i ringen av stolar med tända ljus i mitten.

Processledare 1 öppnar upp med frasen: ”Vilken energi i rummet!”. En ny deltagare har

tillkommit i gruppen sedan gårdagen. Processledare 2 frågar deltagarna hur gruppen ska få

denne att känna sig välkommen och komma ikapp? Vidare uppmanar processledare 1 den nya

deltagaren att presentera sig. Efter presentationen säger processledare 1: ”Du är varmt

välkommen!”. Vidare ger processledare 1 gruppen i uppgift att tänka på hur de kan få med sig

den nya deltagaren. Processledare 2 vägleder gruppen i uppgiften genom att be dem att fråga

sig vad de själva tror att den nya deltagaren tänker och vad denne har missat. Processledare 1

följer upp med att fråga gruppen vad de hade pratat med direktören om föregående dag. Efter

uppgiften frågar processledare 2 den nya deltagaren: ”Vad tänker du när du hör det här?”

Processledare 2 svarar den nya deltagaren: ”Du är ju väldigt utsatt nu, alla tittar på dig”.

Processledare 1 ger förslag på en presentationsrunde där deltagarna berätta vem de är och vart

i organisationen de finns.

Förmiddagspasset fortsatte med en övning under namnet Fyra rum. Rummet delades först upp

i fyra rum där varje rum tilldelades en varsin känsla som också stod på ett pappersark; nöjd,

arbetsamt, förvirrat och inspirerad. Processledare 1 ställde sig för att markera ut mitten.

Övningen gick ut på att deltagarna skulle ställa sig i det rum med den känslan som bäst

motsvarade den känslan var och en bar med sig ifrån gårdagen. När deltagarna stod i valt rum

ombads de av Processledarna att föra dialog gällande varför de valt just det rummet med

övriga deltagare i samma rum. Processledare 1 avbryter efter några minuter och förklarar att

deltagarna ska dela med sig av dialogerna som förts i varje rum. Vidare går processledare 1

till ”nöjd-rummet” och frågar de som står längst fram vilka tankar reflektionen har genererat i.
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Processledare 1 lyssnar med armarna längs sidan och söker ögonkontakt. Processledarna

ställde ibland frågor för förtydliganden.

När övningen var slut säger processledare 2: ”Idag så kommer det å’ bli en mastig dag” och

vidare informerar processledare 2 om att deltagarna kommer att sitta vid ”bordsöarna” till

avslutningen, och att det kommer att vara process i rummet. Processledare 1 frågar deltagarna

vad som händer i dem när de får höra att det kommer att bli en mastig dag? Vidare så frågar

processledare 1 deltagarna: Vad vill vi uppnå idag?” och följer upp deltagarnas svar med att

påstå att det blev lite lättsammare. Processledare 2 säger att det är dags att släppa in dagens

föreläsare och att deltagarna kan ta plats vid borden.

Föreläsning

Medan deltagarna sätter sig förbereder processledare 2 tekniken till föreläsarna och tar emot

föreläsare C som kommer fram till ståbordet med en handstrykning på ryggen och en armkrok

runt halsen. Processledare 2 kramar föreläsare D. Processledare 2 påtalar att processledarna är

egoistiska eftersom de saknar namnskyltar. Processledare 1 säger att föreläsarna ska få

presentera sig till processledare 2 som överlåter ordet till föreläsarna verbalt och med en

pekande hand. Processledare 2 säger efter presentationen att det bara är att köra igång för

föreläsarna och ställer frågan om de kanske vill veta något om deltagarna. Forskarna

presenterar sig för föreläsarna.

Under en reflektionsövning står processledare 2 och samtalar med föreläsarna medan

processledare 1 tejpar upp gårdagens sammanfattningar på väggarna. Processledare 1 ansluter

ett tag till deras samtal. Processledare 2 går efter ett tag och sätter sig på sidan av gruppen.

Under genomgången av reflektionerna så tar processledare 1 upp egna erfarenheter och ställer

en fråga till deltagarna. Processledare 1 ställer sig upp och lyssnar vad deltagarna har för

tankar kring frågan. Processledare 1 ansluter till processledare två vid sidan av gruppen ett

tag. Senare säger processledare 1 att innan föreläsare E ska ta över föreläsningen bör

deltagarna resa på sig lite.

Under föreläsningen uppmärksammar processledare 1 föreläsare E om att en av deltagarna har

en fråga. Processledare 1 ställer sig med en meters mellanrum från föreläsare E som avbryter

sin föreläsning. Processledare1: ”Så kan det ju bli ibland å’ det är såhär det blir föreläsare E,

när vi är i process. När vi är i process. Alltså att, saker händer i rummet, ja olika, ja men så är

det. Det är spännande! Serru. Så jag som föreläsare har en klar presentation för min

verksamhetschefer som jag ska berätta, och så går det såhär. Den mänskliga faktorn.” När

processledare säger detta förstärker denne sitt budskap med olika gester med armarna.

Processledaren ber deltagarna att applådera. Det fanns sakandes tid för att behandla alla frågor

som kom upp från deltagarna så processledare 1 skriver upp dessa punkter på ett pappersark

med hjälp av deltagarna. Avsikten är att skicka med dessa med föreläsare E. Processledare 1

påminner deltagarna om att avseendet med dessa kursdagar är att ge deltagarna en liten

inblick i varje område. Processledare 1 avslutar med att stämma av med föreläsare F hur lång

rasten ska vara innan denne börjar.
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Processledare 1 frågar deltagarna om de är redo att köra igång, och presenterar föreläsare F

med några frågor och överlämnar ordet. Processledare 1 går och sätter sig bredvid

processledare 2 på sidan av gruppen.

Avslut och välkomnande av föreläsare G

Processledare 2 går in och hjälper föreläsare G med tekniken i mitten av föreläsningen. När

föreläsare G avrundar sin föreläsning fångar processledare 2 upp vad denne uppfattar är ett

frågetecken i gruppen. Vidare frågar processledare 2 om gruppen har några fler frågor. Sedan

tackas föreläsare G med en applåd och informerar om at det är lunch och vilket klockslag det

är återsamling. Vidare säger processledare 2 att ett förslag kommit upp i gruppen om att korta

ned lunchen från en timme till 45 minuter för att kunna sluta tidigare: ”vad säger ni andra om

det? Är det någon som säger emot?”. Processledare 2 anger ny tid för återsamling.

Lunch

Eftermiddagen

Processledare 2 tar uppmärksamheten från deltagarna genom att säga: ”okej, hörni” och

deltagarna börjar inta sina platser vid borden. Efter någon minut stänger processledaren av

musiken och deltagarna tystnar. Processledare två påtalar att det är dags att fortsätta och

uttalar hur god lunchen var. Processledare 2: ”Får ni tala om vad ni har för behov och med kör

på, om ni är jättetrötta, för det är ingen idé om man håller på och somna, eller hur? Så liksom

tala om, nu nu är vi trötta, nu måste vi stå upp.” Processledare 2 överlåter ordet till föreläsare

C.

Processledare 1fångar deltagarnas uppmärksamhet efter en bensträckare med att säga: ”man

blir, jag blir så nyfiken på vad ni pratar om, för det är underbart, alltså hur det bara waaow.”

Processledare 1 förstärker sitt uttryck med en gest med ena armen. Sedan tar föreläsare D över

ordet. Processledare 1tar över efter att föreläsare D har avslutat med att säga ”Det jag tycker

är intressant här nu, tack så hemskt mycket föreläsare D. Det är när jag står såhär oh det vet ni

också när ni ska stå och informera era medarbetare och det är viktiga saker och så händer det

något i rummet. Eeh, några flyger iväg i tanken att jäklar jag måste förbi ICA MAXI för jag

måste nog köpa tio liter mjölk innan jag åker hem. Någon är jätteengagerad i föreläsare D, det

berör direkt, jag håller på med det. Åh, så eeh, ööh nejmen om du tittar ut över allihopa här.

Ett tag tänkte jag: ska vi sätta på Beppes godnattstund och sedan… för att man märker att

energin är väldigt olika i rummet och det är en jättetuff uppgift och sedan dessutom reser jag

mig upp och börjar gå och du och nu är det snart slut: nu är det snart slut, och så ska du hinna

med. Du har gjort det kanon Föreläsare D. Tack så hemskt mycket.” Deltagarna får applådera

och tar en bensträckare.

Efter bensträckaren ger processledare 2 Föreläsare H ordet. Under föreläsningen frågar

processledare 2 föreläsare H om ett förtydligande av ett uttalande. Vidare förtydligar

processledare 2 svaret. Processledare 2 frågar två förtydligande frågor vidare under svaret.

Processledare 1 frågar föreläsare H vad denne anser är det viktigaste för deltagarna att få med

sig från föreläsningen. Processledare 1 ”Å’ jag tänker att det var någonting jätteviktigt som



viii

föreläsare H sa, som jag också vill skicka med er, ni är också medarbetare. Kom ihåg det!

Tack snälla Föreläsare H” Applåder.

Föreläsare C kliver upp på scenen och ger instruktioner för kommande pass. Processledare 1

får förtydliga budskapet. Gruppuppgift, fika, paus. Föreläsare C tackar å alla föreläsarnas

vägnar och processledare 2 säger att gruppen ska samlas i ringen innan de går. Applåder.

Processledare 1 tar upp igen att alla ska samlas i ringen.

Väl i ringen poängterar processledare 2 att en deltagare har lämnat tidigare. Processledare 2

förklarar att de tidigare missat att nämna att dessa två dagar och kommande tillfälle

omfattande två dagar är övergripande med fokus på organisation, medan de senare två

tillfällena kommer att vara mer handgripliga inom HR och Ekonomi. Processledare 1:”…vi

vill ju ha en känsla va… å’ om vi då testar mina vänner, och blunda, såhär. Såhär och så bara,

fokusera inåt, och sen: vad går jag härifrån med för känsla? Bara fokusera inåt. Å’ när ni

öppnar ögonen, nu får någon i gruppen ta bollen, jag bara kastar ut den såhär: vad går du

härifrån med för känsla? Eh, åh, ja, så tar någon den nu hoppas jag och sedan skickar ni den

vidare. Och det gör ni genom å’ försöka de namn ni kan skicka, förstår ni?” Processledare 1

drar ett exempel på övningen genom att fiktivt förklarar hur en deltagare skickar bollen till en

annan. Processledare 1 avslutar med att säga ”Så bollen är fri! Vad går ni härifrån med för

känsla?”. Processledare 1 ber deltagare att sätta ord på beskriven känsla. Processledare 2

påminner två av deltagarna att skicka vidare bollen. Processledare 2 visar med

handgestikulering att bollen ska skickas vidare till en deltagare. Processledare 2 ber deltagare

att sätta ord på beskriven känsla, processledare 2 påminner om att deltagaren ska skicka

vidare bollen. Processledare två påminner en deltagare att skicka vidare bollen och förstärker

det med en handgestikulering. Processledare 1 säger: ”har du någon å’ skicka till? För det är

väl ingen som är intresserad av hur Processledarna känner eller de här studenterna?”

Processledare 1:s känsla: ”Ja, asså jag känner mig, mjuk, jag känner mig som mina skor,

sammet på insidan, det är min känsla. Jag har flera gånger känt under dagen när jag tittar på

er, och inte minst när jag föreslog att jag skulle sätta på Beppe Wolgers godnattstund, alltså ni

är så fina ni är så engagerade och det är klart som sjutton att man blir trött emellanåt. Så, ah,

det känns gott, sammet. Bollen till dig.” Processledare 1 förstärker sin känsla genom att dra

händerna på sina skor. Processledare 2:s känsla: ”Jag, känner mig stolt över att tillhöra

landstinget… …Men det är jag väldigt stolt över, å tillhöra en organisation som tuffar på när

det gäller, oavsett. Men ni står i en svår situation att leda detta, i den här tiden som är. Jag är

stolt!” Processledare två förstärker sin känsla genom att sträcka på ryggen.

Processledare 1 : ”Ja nu ska ni plutta sörni. Det är en utvärdering av de här dagarna. Och det

går till på följande sätt att vi har.. papper här då och då står det såhär: Jag har lärt mig något

nytt, inte alls – i hög grad. Jag har nytta av det i min vardag, inte alls – i hög grad.” Sedan

beskriver processledare 2 hur deltagarna ska ställa sig på ett led för att genomföra pluttningen.

Processledare 1: ”Å’ så får man pluttar här och så pluttar man på linjen” detta förstärks av att

denne håller upp pluttarna i form av klistermärken. Vidare tackar processledare 1 för dem och

vinkar. Det avslutas med en gemensam applåd.
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BILAGA 2 – KOMPLETTERANDE MATERIAL

Samtal med processledarna inför dag 1

Inför dag 1 välkomnades forskarna med kramar av processledarna för att sedan inta fika

tillsammans. Under denna fika förklarade processledarna hur de tänkte inför uppstarten av

programmet. De spelade musik i rummet som hjälpte dem att komma ner i varv efter att allt

blivit iordningställt, det vill säga när de har möblerat så som de önskar, fått igång tekniken

och plockat fram allt material som skulle användas under dagen. När processledarna skulle

komma ner i varv och förbereda sig inför en dagen var målet att lämna allt som sakande

tillhörighet till utbildningen utanför, de ville uppnå en känsla av att vara här och nu. De vilade

även i tanken att alla människor till grunden är lika, de menade att oavsett position och/eller

status är alla människor och att alla människor har samma grundläggande behov. Vidare

beskrev processledarna att de anpassar sitt agerande och upplägg efter gruppen då alla

gruppers behov ser olika ut. Musiken använde sig Processledarna också av då de både själva

märkt och av tidigare deltagare fått påtalat att den skapar en trevlig stämning.

Under det här samtalet fick forskarna kännedom om att förmiddagspasset sakande

tillgänglighet för att observeras.

Samtal med processledarna lunch dag 1

Under lunchen dag 1 förmedlade processledarna till forskarna att förmiddagspasset var

oavslutat innan lunchen och gav forskarna en ny tid för återsamling. Forskarna presenterades

även för de föreläsare som skulle föreläsa på eftermiddagen och kunde föra samtal med dem

medan de väntade in eftermiddagspasset.

Samtal med processledarna efter dag 1

Efter första dagen gjordes en enklare avstämning där processledarna förklarade vikten av att

låta deltagarna få ge utlopp för sina känslor, om det är frustrerade så menade processledarna

att det var okej att under det här programmet ge utlopp för det.

Samtal med processledarna inför dag 2

Inför dag 2 hölls en ytterligare avstämning från dag 1. Forskarna informerade processledarna

om att en av forskarna skulle iväg på föreläsning under förmiddagen och skulle lämna lokalen

under förmiddagen.

Samtal med processledarna under gruppuppgift dag 2

Processledarna förklarade att de utgick från ett gestaltterapeutiskt förhållningssätt i sitt

ledarskap. Det bygger på en syn på människan där alla har samma grundläggande behov.

Processledarna förklarade att de har en tro på att deltagarna som deltar i utbildningen har en

vilja att vara där, de tror på att alla individer gör sitt bästa varje dag utifrån varje dags

förutsättningar. De berättade att deras roll saknar innebörden polis, det är upp till varje enskild

individ att ta sitt ansvar för sig själv. Känslor är ett annat begrepp som processledarna

förklarade att de arbetar mycket med under programmet, de vill att deltagarna ska kunna bli
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medvetna om sina känslor. De förklarar även att de avsiktligt väljer att ha en mjuk och nära

relation till varandra inför deltagarna för att smitta av sig.

Kompletterande telefonsamtal med processledarna

I ett kompletterande telefonsamtal ställde forskarna frågor utifrån upplevda oklarheter i

observationen. I detta telefonsamtal bekräftar processledare 2 att det var avsiktligt att endast

övergripande prata om syftet under detta tillfälle. Vidare förklaras vad processledarna menar

med att de arbetar i process, att dagarna styrs av gruppens behov. De ena dagen påverkar den

andra och av den anledningen nämnde processledare 2 att de vill möta Cheferna där de är och

att processledarna vill att det ska finnas utrymme för att ha högt i tak. Forskarna fick även ett

förtydligande vad syftet med introduktionsblocket innefattade, vilket var att skapa trygghet

för deltagarna och att ge ramarna inom olika områden.

Kompletterande möte med processledarna

Under detta möte förtydligade processledarna sin uppfattning om vad deras roll som

processledare innebär. Att ta ansvar för det som sägs, agera deltagare, göra flödet under

dagarna smidigt, känna av gruppen, hålla tiden, bryta av för bensträckare, låta deltagarna få

dricka vatten och vara språkrör till gruppen är några saker som de själva anser att de gör när

de själva bevakar grupprocessen. De menar att de på så vis kan känna av olika behov som

finns och tillgodose dessa. De förklarar även att de ser på föreläsarna på samma sätt som de

ser på deltagarna – att alla gör så gott de kan utifrån givna förutsättningar.
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BILAGA 3- BESKRIVNING AV PROCESSLEDARNA

Processledare 1:

Arbetslivserfarenhet

2012 – pågående Programansvarig Chef- och ledarutvecklingsprogrammet i Landstinget

Dalarna

2009 – 2013 Personalchef/stabschef Landstinget Dalarnas Centrala förvaltning samt Kultur

och bildning

2008 Rekryteringsstrateg Landstinget Dalarnas Huvudkontor med uppgift att ta fram en

kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för hela organisationen i samarbete med övriga

förvaltningar

2004 – 2007 Bedömare Assessment Center – ett samarbete mellan Örebro, Västmanland och

Gävleborgs landsting

Projektledare ”Gender School”, ett EQUAL-projekt

Handläggare Mångfald/Jämställdhet

Processledare Utvecklingsenheten

2003 HR-specialist Landstingsservice med uppdrag att stödja Cheferna inom förvaltningen i

alla förekommande områden inom HR

2000-2002 Personalstrateg/personalchef Landstingsservice

1999 Kvalitetssamordnare i Landstingservice

1998 Projektledare ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” (USK)

1996-1998 Personalutvecklare Länsstyrelsen Västmanland

1994-1996 Projektledare ”Ungdomars attityder och värderingar”, Länsstyrelsen Västmanland

Utbildningar och kurser

2014/2015 Fördjupad personlig utveckling, Gestaltakademin

2013/14 Grundkurs Personlig utveckling, Gestaltakademin

2009 ”Mäta för att leda” – ett övergripande utbildningsprogram för Landstinget Dalarna.
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* Lean-utbildning – ett övergripande utbildningsprogram för Landstinget Dalarna med fokus

på effektivitet och förbättringar i de processer vi arbetar i.

* Chefsutbildning Landstinget Dalarna

2008 Retorik – Falkman Råd & Retorik

2007 Strategisk kompetensförsörjning – kurs IPF

2004-2007 Processinriktad genusutbildning parallellt med EQUAL-projekt

2004 Processledarutbildning Landstinget Dalarna

2004 Assementbedömarutbildning

1998-99 Examinator Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ

1990-1994 Högskoleutbildning Personalvetare 140 poäng
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Beskrivning processledare 2:

Arbetslivserfarenhet

2012 – pågående Programansvarig Chef- och ledarprogram

2008 – 2010 Ungdomsledare kyrkan

1994 – 2007 Barnsjuksköterska Neonatalavdelning

* Omvårdnad och akutsjuksköterska

* Nidcap observatör

* Dokumentationsansvarig

2005 – 2012 Processledare/Utvecklingsledare

Utbildningar och kurser

* Certifierad Examinator SIQ

* Certifierad i Förändringens fyra rum

* Lean utbildad steg 1

* Certifierad Nidcap observatör

* Utbildare i TEF (Tänk efter före) Planering av uppdrag enligt LOTS

* Projektledarutbildning (Wenell)

* Gestalt Personligutveckling Grundutbildning

* Gestalt Personligutveckling Fördjupad

1994 Sjuksköterskeexamen 120p


