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Abstract  

 
In the current form of the knowledge society competence development is a dominant concept in the 

discourse of adult learning. Competence development insertions can be understood as one of the ways 

through which learning takes place in the organization, operation and individual. However, there is no 

given relationship between competence development insertions and competence development.       

Competence development occur both with formal and informal contributions to external variation of 

goals. Evaluation investigates in most times the workers development and results compare to the goals 

for the competence development achievements from a organizational perspective. But what does 

competence development activities really mean for the employees in an organization? 

      The purpose of this study was to examine the workers view of two competence development 

contributions and the methods for those in the operating area “Aktivitet och Upplevelse” within 

Uppsala municipality. The study also refers to examine the workers view of the results for the 

competence development achievements in relation to their work on the workplace. The study was 

accomplished with focus group interviews. The results of the study shows that the study’s 

respondent’s took the competence development achievements for Sherborn and Taktipro as more than 

just a practical methodology, it was also mind-set that informed the workers every day work in the 

workplace.    
 

Key words: Learning, Competence, Competence development, Education, Results and Effects 

 

Sammanfattning 
 

I kunskapssamhällets nuvarande form är kompetensutveckling ett dominerande begrepp i sammanhang 

för vuxnas lärande. Kompetensutvecklingsinsatser kan ses som ett av de sätt genom vilket lärande sker 

för organisation, verksamhet och individ. Dock finns ingen given relation mellan en 

kompetensutvecklingsinsats och lärande. Kompetensutveckling är ett sätt att utveckla verksamheten 

och medarbetarnas lärande. Detta sker både med formella och informella insatser utifrån varierande 

syften samt mål.  

Utvärderingar undersöker ofta resultaten och medarbetarnas utveckling genom lärande samt kunskap i 

relation till avsatt mål för kompetensutvecklingsinsatsen utifrån ett företagsperspektiv. Men vad kan 

egentligen kompetensutvecklingsinsatser innebära för medarbetarna i en verksamhet?  

      Syftet med denna studie är att undersöka medarbetarnas uppfattningar av två 

kompetensutvecklingsinsatser samt metoderna för dessa inom verksamhetsområdet ”Aktivitet och 

Upplevelse” inom Uppsala Kommun. Studien syftar även till att undersöka medarbetarnas uppfattning 

av resultaten för kompetensutvecklingsinsatserna i relation till deras arbete på arbetsplatserna. Studien 

genomfördes med fokusgruppintervjuer. Resultatet av studien visar att informanterna uppfattade 

kompetensutvecklingsinsatserna som en introduktion och en grundutbildning för metoderna Sherborn 

och Taktipro, samt att metoderna innebar ett tankesätt som präglade medarbetarnas vardagliga arbete i 

verksamheten.  

 

Nyckelord: Lärande, Kompetens, Kompetensutveckling, Utbildning, Resultat och Effekter 
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1. Inledning 
 

Att kunna lyfta armen eller känna sin fot är något som upplevs som självklart för flertalet 

människor, men för en person med fysiska funktionshinder är det inte alltid lika självklart.  

Sherborn och Taktipro är ”metoder” som används för att utveckla rörelseförmågan och 

kännselförmågan hos personer med fysiska funktionshinder.  

 I dagens arbetsliv ställs det höga krav på ett kontinuerligt lärande för att främja 

medarbetarnas kompetens med stöd av olika pedagogiska insatser. Kompetensutveckling kan 

vara en viktig pedagogisk insats för både medarbetare och för verksamhetens utveckling samt 

lärande. Kompetensutvecklingsinsatserna för metoderna Sherborn och Taktipro är 

betydelsefulla pedagogiska insatser för medarbetare som arbetar med personer med fysiska 

funktionshinder inom affärsområdet Daglig verksamhet tillhörande Uppsala kommun. Men 

vilken kunskap har verksamhetsledningen egentligen om medarbetares uppfattningar av 

kompetensutvecklingsinsatserna? Kan medarbetarnas uppfattningar vara ett viktigt verktyg 

för förståelse för resultaten och effekterna av metoderna samt kompetensutvecklingsinsatserna 

dessa. Detta för att i framtiden kunna utveckla kompetensutvecklingsinsatserna med 

målsättning att utveckla medarbetarnas lärande samt kompetens?  

 Föreliggande studie undersöker med hjälp av fokusgruppintervjuer medarbetares 

uppfattning av metoderna Sherborn och Taktipro samt av kompetensutvecklingsinsatserna för 

dessa metoder. Studiens forskningsperspektiv skildrar endast medarbetarnas uppfattningar. 

Studien utgår från ett pedagogiskt perspektiv, vilket har varit centralt för genomförandet. För 

mig var det viktigt att kombinera mina kunskaper inom området för den pedagogiska 

professionen med kunskaper som berör arbetslivet med inriktning på kompetensutveckling 

och lärande för medarbetare inom affärsområdet Daglig verksamhet.  

 Min förhoppning är att denna studie skall kunna ligga till grund för fortsatta idéer och 

diskussioner i förhållande till, dels de specifika kompetensutvecklingsinsatser för metoderna 

Sherborn och Taktipro som här avses, men också andra liknande pedagogiska insatser inom 

organisationen.   
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Presentation av metoderna  
 

I detta avsnitt ges en kortare presentation av metoderna Sherborn och Taktipro. 
 

2.1.1 Sherborn 

  
Sherborn är en ”rörelsemetod” som främst används i arbetet med rörelsehindrade personer i 

utvecklingen av deras fysiska förmåga(sherbornföreningen .u.å.). Från början var 

Sherbornmetoden utvecklad för barn med alvarliga rörelsestörningar, idag används metoden 

även på vuxna med funktionshinder(a.a.). Sherborn är en metod som sägs hjälpa 

rörelsehindrade personer och autister som har svårt att uttrycka sig att få utlopp för både 

positiva samt negativa känslor(a.a.). Enligt Sherbornföreningen(a.a.) har metoden stor 

betydelse för rörelsehindrade människor att få dela rörelseupplevelser med andra människor 

vilket ofta ger en positiv upplevelse. Enligt Sherbornföreningen finns det tre grundläggande 

syften med metoden:  

- ”Rörelserna kan bidra till att utveckla kroppsmedvetenhet”(Sherbornföreningen.u.å.).  

- ”Rörelserna kan bidra till att förstärka rumsuppfattningen”(Sherbornföreningen.u.å.).  

- ”Rörelserna kan bidra till relationer med andra människor”(Sherbornföreningen.u.å.).  
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2.1.2 Taktipro  
 

Taktipro är en ”beröringsmetod” som bygger på bemötande och beröring av 

människor(Taktil, 2012). Metoden används inom rehabilitering, omvårdnad och för olika 

former av friskvård(a.a.). Metoden bygger på mjuk beröring av huden som ska resultera i att 

beröringsreceptorerna aktiveras(a.a.). Metoden Taktipro är en massageteknik som endast 

fokuserar på lätta rörelser på huden och är inte som traditionell muskulärmassage. Beröring 

sker med hjälp av händerna och syftet är att metoden ska bidra till att skapa ett lugn hos 

individen. Metoden anpassas efter individens integritet och behov(a.a.). För personer med 

funktionsnedsättning och handikapp kan metoden vara användbar för att stärka 

kroppsuppfattningen och kan även ha en lugnande effekt(a.a.). Metoden bygger på tre 

grundpelare hos utföraren: lyhördhet, fysisk kontakt och professionalitet(a.a.).  
    

2.2 Presentation av verksamhetsområdet för studien 
 

I denna del presenteras verksamhetsområdet där informanterna(medarbetarna) som 

medverkade i studien och som har deltagit i kompetensutvecklingsinsatserna för metoderna 

Sherborn samt Taktipro arbetar. Presentationen är begränsad till verksamhetsnivå.  

 I denna del ges även en kortare presentation av kompetensutvecklingsinsatserna för 

metoderna Sherborn och Taktipro inom det aktuella verksamhetsområdet.  
 

2.2.1 Daglig Verksamhet  
 

Daglig verksamhet består av olika verksamheter med inriktning på jobb och aktiviteter för 

personer med olika former av funktionsnedsättningar, ”arbetsdeltagare” (Uppsala kommun, - 

daglig verksamhet, 2014). ”Arbetsdeltagare” kommer hädanefter att förkortas till ”deltagare”. 

 Daglig verksamhet tillhörande Uppsala Kommun är i dagsläget den största utföraren av 

Daglig verksamhet enligt informationsfoldern för Daglig verksamhet(2012). Daglig 

verksamhet fokuserar på insatser som riktar sig till vuxna deltagare med 

funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar(a.a.). Enligt informationsfoldern för Daglig 

verksamhet(2012) är en grundläggande förutsättning för att kunna ta del av insatserna att 

deltagarna omfattas av LSS(lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade) samt att 

deltagarna har beslut om sysselsättning från deras biståndshandläggare.  

 De olika verksamhetsområdena för Daglig verksamhet omfattar; Aktivitet och 

Upplevelse, Natur och Service, Media och Kultur, Företagsplatser och 

Upplevelsecentrum(Uppsala kommun, - daglig verksamhet, 2014). I denna studie kommer 

endast verksamhetsområdet Aktivitet och Upplevelse att behandlas. 
    

2.2.2 Aktivitet och Upplevelse  
 

Majoriten av medarbetarna som arbetar inom verksamhetsområdet Aktivitet och Upplevelse 

tillhörande affärsområdet Daglig verksamhet är utbildade undersköterskor. Aktivitet och 

Upplevelse kommer hädanefter att förkortas till AU.  

 AU består av elva arbetsgrupper, med cirka 75 medarbetare(Lindström, 2014). 

Medarbetarnas huvudsakliga arbetsuppgifter inom AU är att aktivera delatagarna som är deras 

klienter, både fysiskt och mentalt. Deltagarna har olika former av funktionshinder samt 

funktionsnedsättningar. Flera av deltagarna har omfattande behov av trygghet och fasta 

rutiner. Medarbetarna arbetar med att stödja och utveckla deltagarna med olika insatser och 

metoder som är anpassade efter deltagarnas individuella behov samt funktionshinder. 

Insatserna inom AU är främst inriktade på sinnesstimulering och 

kommunikationsutveckling(Uppsalakommun, - aktivitet & upplevelse, 2014).  
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 Föreliggande studie berör endast medarbetare från verksamhetsområdet AU. Orsaken är 

att endast medarbetare från AU har deltagit i kompetensutvecklingsinsatserna för Sherborn 

och Taktipro. Det som bidrog till valet av metoderna Sherborn och Taktipro samt 

kompetensutvecklingsinsatserna för metoderna var en gemensam överenskommelse mellan 

mig och en av områdeschefen inom Uppsala Kommun. 

 Ett flertal av medarbetarna som arbetar inom AU har deltagit i 

kompetensutvecklingsinsatser för att utbildas inom metoderna Sherborn och Taktipro. 

Metoderna Sherborn och Taktipro har stor betydelse för medarbetarnas arbete med deltagarna 

inom AU. Sherborn är den största metoden inom AU och har funnits inom verksamheten i 

flera år. Sherborn används nästan dagligen ute på de olika arbetsplatserna, både i formella och 

informella sammanhang(Lindström, 2014). Flera av medarbetarna inom AU har någon form 

av utbildning inom Sherborn(Uppsalakommun, - aktivitet & upplevelse, 2014). Målet för 

verksamheten är att alla medarbetare inom AU ska ha en grundutbildning inom 

Sherborn(a.a.). I dagsläget finns det ett ”Sherbornteam” inom AU som består av cirka åtta 

”nyckelpersoner” som jobbar aktivt ute på arbetsplatserna med att handleda medarbetare inom 

Sherborn. Sherbornteamet har fått kompetensutveckling för att kompetensutveckla andra 

medarbetare i en introduktionsutbildning för Sherborn. Sherbornteamet anordnar även 

formella ”Sherbornträffar” två gånger i veckan då medarbetare och deltagare gemensamt 

deltar i olika ”Sherbornövningar”. Sherbornteamet utför kontinuerligt 

kompetensutvecklingsinsatser i form av introduktionstillfällen för metoden. 

Introduktionstillfällena för Sherborn är i studien refererade till som 

kompetensutvecklingsinsatsen för metoden Sherborn.  

 Inom AU finns det två nyckelpersoner som är diplomerade utbildare(nyckelpersoner) 

inom metoden Taktipro(Lindström, 2014). Nyckelpersonerna har utbildning för att 

grundutbilda, coacha samt stötta medarbetare inom Taktipro. Nyckelpersonerna för Taktipro 

har genomfört ett antal grundutbildningar för metoden. Vid varje utbildningstillfälle deltog 

cirka åtta medarbetare från olika arbetsplatser inom AU(a.a.). Grundutbildningen för Taktipro 

består av fem utbildningstillfällen. Grundutbildningen för Taktipro är i studien refererad till 

som kompetensutvecklingsinsatsen för metoden Taktipro.  

 Nyckelpersonerna inom Sherborn och Taktipro har utöver sin roll som nyckelperson en 

ordinarie medarbetarroll inom verksamheten(a.a.). 
  

2.3 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn och 

Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att 

undersöka medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för 

kompetensutvecklingsinsatserna samt metoderna i relation till deras arbete. 
 

2.4 Frågeställning 

- Vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna Sherborn och Taktipro samt 

kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? 
 

2.5 Problemdiskussion  
 

Både Sherborn och Taktipro är metoder som har stor betydelse för medarbetarnas arbete med 

deltagarna inom AU. Det är därmed motiverat att studera medarbetarnas uppfattningar av 

metoderna samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa, då målen med 

kompetensutvecklingsinsatserna är att utveckla medarbetarnas kunskap samt kompetens, både 

för användningen av och förhållningsättet till metoderna Sherborn och Taktipro. 
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      Jag vill med denna studie belysa medarbetarnas(informanternas) uppfattningar av 

metoderna Sherborn och Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa samt 

eventuella resultat och effekter för kompetensutvecklingsinsatserna och metoderna i relation 

till medarbetarnas arbete inom AU. En av områdescheferna i Uppsala kommun har framfört 

en önskan om att få ta del av resultaten från studien. Detta för att få insyn i hur Sherborn och 

Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för metoderna och hur nyckelpersonernas 

insatser uppfattas av medarbetarna inom AU. En bidragande orsak till områdeschefens önskan 

är omfattande omorganisationer inom Uppsala kommun som har bidragit till att 

nyckelpersonernas kompetensutvecklingsinsatser har kommit i skymundan och inte har följts 

upp ordentligt av ledningen. Till följd av de omfattande omorganisationerna har även insynen 

i hur medarbetarna uppfattar kompetensutvecklingsinsatserna hamnat i skymundan.  
   

3. Tidigare Forskning  
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör relevanta fenomen för lärande, 

kompetensutveckling och utbildning samt resultat och effekter inom den pedagogiska 

professionen för arbetslivsforskningen.  
 

3.1 Lärande  

     ”Lärandet ses således både som en central aspekt av subjektets samspel med sin 

omgivning(lärande som process) och som ett resultat av detta samspele(lärande som 

produkt)”(Ellström i, Ellström & Hultman, 2004, sid 20).  
      

En stor del av forskningen kring lärande har utförts i experimentella laboratoriemiljöer för det 

psykoterapeutiska området eller i skolmiljöer(Ellström, 1992). Lärandet har traditionellt 

kopplats till den formella skol-och utbildningsmiljön, i dagens forskning uppmärksammas 

även det vardagliga lärandet.  I dagens kunskapssamhälle ses lärande som en livslång process 

som inte bara utvecklas i skolbänken och sker med stöd från en lärare. Enligt Ellströms(a.a.) 

forskning kan lärande studeras i en mängd olika miljöer och situationer men processen för 

lärandets utveckling är bundet till samspelet mellan individen/gruppen och omgivningen. 

Enligt Ellström(2003) har lärandet traditionellt ofta uppfattats som en fråga om hur individen 

tar till sig kunskap, löser problem samt lär sig agera utifrån en situation, där uppgiften, 

målförutsättningar, syften och andra antaganden antas vara förbestämda. Lärande innebära att 

individen eller gruppen kan utveckla ny kunskap men kan även leda till en utökad eller en 

förändrad kunskap för området. Lärandet är en process som påverkas både av inre samt yttre 

faktorer och som inte bara ter sig vara situationsbundet.     

 Enligt Ellström och Hultman(2004) har forskningen kring lärandet bidragit till att synen 

på lärandet har utvecklats, från en traditionell syn till en mer moderniserad syn. Ellström och 

Hultman(a.a.) menar att den traditionella forskningen för lärandet fokuserade mer på 

kunskapsöverföringen mellan elev och lärare i institutionaliserad utbildningsmiljö, med fokus 

på utantillärande av främst faktakunskaper. Den traditionella synen på lärandet var en 

planerad process som styrdes av tydliga riktlinjer. Enligt Ellström & Hultman(a.a.) är den 

moderniserade forskningen för lärandet fokuserad på den lärandeprocess där kunskap bildas i 

samverkan med den aktuella miljön individen befinner sig i, samt att lärandet av specifika 

kunskaper och arbetssätt är förenat med individens och verksamhetens utveckling.  

 I relation till arbetslivet kan lärandet enligt Ellström(1992) delas in i två nivåer, högre och 

lägre ordningens lärande. ”Den lägre ordningen av lärande innebär att individen/gruppen lär 

sig något utifrån det som är givet i relation till uppgiften, målet och dess förutsättningar utan 

att ifrågasätta, påverka eller försöka förändra det givna sammanhanget”(Ellström, 1992, sid 

66). Den lägre ordningen av lärande definierar Ellström(a.a.) som anpassningsinriktat lärande. 
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Den högre ordningens lärande definierar Ellström(a.a.) som utvecklingsinriktat lärande. 

”Denna form av lärande innebär att individen eller gruppen inte tar situationen, målen, 

uppgiften och förutsättningarna för det givna”(Ellström, 1992, sid 66). I den högre formen av 

lärande kan individen utvecklas men också stöta på motsättningar vad det gäller olika 

uppfattningar, ”Individen tar eget ansvar för uppgiften och dess genomförande med hjälp av 

att undersöka innebörden av uppgiftens och inte ta förutsättningarna för givna”(Ellström, 

1992, sid 67).  

  Enligt Lundmark(1998) sker en stor del av lärandet i en organisation/verksamhet i 

samband med det dagliga arbetet tillsammans med arbetskamraterna. Lärandet är ingen 

stillastående process. ”För att lärandet ska kunna ha möjlighet att utvecklas förutsätts vissa 

grundläggande förutsättningar, det vill säga lärandets villkor”(Ellström & Hultman, 2004, sid 

24). Lärandets resultat och process påverkas av eventuella betingelser inom verksamheten 

eller miljön, som antingen underlättar eller försvårar för individen/gruppens lärande(a.a.). 

Även egenskaper hos individen och det sociala samspelet mellan individer i en verksamhet 

påverkar lärandets utveckling. ”Lärandet påverkas av materiella, kulturella och strukturella 

betingelser som är kopplade till deltagarnas egenskaper och förutsättningar, erfarenheter samt 

det sociala samspelet”(Ellström & Hultman, 2004, sid 24). Enligt forskning kring lärandets 

utveckling i arbetslivet ställs det i dagens kunskapssamhälle allt mer ökade krav på teoretiskt 

och intellektuella kunskaper: 
 ”I studier av integrerade produktionssystem finner man att en effektiv produktion 

ställer ökade krav på teoretiska kunskaper och intellektuella färdigheter (t ex ökad 

förmåga att självständigt upptäcka, identifiera och åtgärda problem), men även ökade 

krav på sociala färdigheter (t ex förmåga till lagarbete). I ett integrerat 

produktionssystem ställs dessutom krav på vad som kan kallas en utvecklingsinriktad 

kompetens, dvs. en förmåga att i ökad utsträckning medverka i planering, analys, 

uppföljning och utveckling av verksamheten.”(Ellström, 1996, sid 4). 
 

3.1.1 Fyra lärstilar 
 

Inom detta område presenteras fyra lärstilar enligt Honey och Mumford(1982, i Cox 1985). 

De fyra lärstilarna bygger på redogörelser av inlärningsstilar som personer i arbetslivet 

föredrar utifrån deras personlighet och inlärningsförmåga(a.a.). Enligt Honey och 

Mumford(a.a.) finns det individer som bäst lär när alla lärstilarna kombineras. En individ kan 

således ha preferenser för någon eller några av de följande lärstilarna(Lundmark, 1998). 

Enligt Lundmark(a.a.) har olika människor således starka och svaga sidor i relation till deras 

inlärningsstil, vilket kan vara en betydelsefull faktor att ta hänsyn till vid planering samt 

genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser i arbetslivet. De olika lärstilarna 

förekommer ofta i samband med utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.  
  
3.1.1.1 Den Aktiva 
 

De individer som omfattas av den aktiva lärstilen lever i nuet och trivs när det sker saker runt 

omkring dem(Honey & Mumford 1982, i Cox 1985). Dessa individer kännetecknas av en 

aktiv inlärningsstil som sker med praktiska tillämpningar. Den aktiva lärstilen karakteriseras 

av kortare lärandemoment med exempel hjälp av aktiva diskussioner, problemlösning i grupp, 

rollspelningsövningar och spontana idéer(Lundmark, 1998). För individer som omfattas av 

den aktiva lärstilen hämmas lärandet av långsamma redogörelser och teoretiska formaliteter 

samt av krav att utföra regelbaserade detaljerade arbeten. Individerna agerar utan förutfattade 

meningar och har ett öppet sinne för att undersöka nya områden(Honey & Mumford 1982, i 

Cox 1985). Individerna tar sig gärna an nya utmaningar samt problem(a.a.). Problem hanteras 

med hjälp av brainstorming och andra aktiva lösningar(a.a.).  



6 
 

 

3.1.1.2 Den Praktiska 
 

För individer som kännetecknas av den praktiska inlärningsstilen uppnås lärande när de aktivt 

provar metoder under instruktion och feedback från tillexempel en handledare (Lundmark, 

1998). Dessa individer lär när de får pröva nya idéer, tankar och arbetsmoment i praktiken 

(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985). Lärandet utvecklas när individerna får prova att 

utföra moment i praktiken, snarare än att lyssna på instruktioner.  Lärandet för individer som 

omfattas av den praktiska lärstilen stimuleras när de praktiskt utför arbetsmoment som de 

finner betydelsefulla(a.a.) För dessa individer hämmas lärandet av långa och utdragna 

teoretiska lärandesituationer, vilket ofta leder till att de blir otåliga och rastlösa(a.a.). En 

annan viktig del i den praktiska inlärningsstilen är att individens lärande utvecklas om de 

upplever själva lärandeaktiviteten som positiv och om den innebär praktisk nytta och kan 

relateras till ett arbetsmoment, vilket således kan innebära lärande av en specifik 

metod(Lundmark, 1998). Individerna föredrar det praktiska lärandemomentet med hjälp av 

coaching i form av praktiska tips(a.a.). Individerna utvecklas när de får delta i realistiska 

situationer och autentiska fall med uppgjorda handlingsplaner (a.a.).  
 

3.1.1.3 Den Reflekterande 
 

De reflekterande individerna lär genom att dra sig undan och reflektera över upplevelser samt 

analysera över lösningar utifrån olika perspektiv(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985). De 

reflekterande individernas motto kan härledas till ”tänka först och handla sen”, de är därmed 

noga med att inte ta några förhastade beslut(a.a.). De reflekterande individerna lär genom att 

samla ihop data på egen hand som de sedan analyserar fram tills de når till någon slutsats. De 

lär sig genom att observera och lyssna på andra(a.a.). De reflekterande individerna håller ofta 

låg profil i lärandesammanhang och tar långt tid på sig innan de kommer med inlägg för 

lösningar på problem. De drar sällan några förhastade slutsatser och håller sig gärna i 

bakgrunden. De lär sig med hjälp av teoretiska resonemang och undersöker metoder grundligt 

innan de prövas(Lundmark, 1998). De trivs i strukturerade situationer och genom att 

undersöka fenomen genom observation snarare än praktiska aktiviteter(a.a.).  
 

3.1.1.4 Den Logiska 
 

Individer som tillhör den logiska lärstilen tänker igenom problem på djupet innan de kommer 

fram till en lösning(Honey & Mumford, 1982, i Cox 1985). De lär genom att analysera och 

syntetisera samt värdera rationella och logiska lösningar(a.a.). I lärandesituationer är det 

viktigt att det finns ”en mening”. För att individerna ska finna mening är det viktigt att det 

finns rationella kopplingar samt samband till det som lärs(a.a.). Individerna föredrar rationella 

och logiska lösningar(a.a.). Den logiska inlärningsstilen symboliseras av individer som 

tilltalas av teoretiska resonemang och grundläggande metoder(Lundmark, 1998). Individerna 

ifrågasätter och studerar gärna antaganden samt uppskattar strukturerade lärandesituationer 

som bygger på tydligt angivna mål(a.a.). Lärandet för den logiska inlärningsstilen stimuleras 

ej av handfasta praktiska övningar och simulerande uppgifter, de föredrar den analytiska- och 

teoretiska processer(a.a.). 
 

3.2 Kompetens  
 

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext. Det vill säga förmågan att framgångsrikt kunna utföra ett arbete, inklusive 



7 
 

förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder”(Ellström, 1992, sid, 21).  

   

Enligt Drejers(2000) vetenskapliga artikel om kompetensutveckling har forskningen kring 

området kompetens i stora drag riktat in sig på olika termer för begreppet kompetens och 

kompetensbegreppets funktionella karaktär. Detta har i sin tur lett till ett minskat fokus i 

forskningen på hur kompetens utvecklas och tas till vara på i en organisation. Enligt 

Drejer(a.a.) är forskningen inom området kompetens fokuserat på att definiera begreppet att 

de strukturella funktionerna inte lyftas fram. Drejer(a.a.) menar att kompetens består av fyra 

element med huvudsakliga definitionsområden: 

“We will define a competence as consisting of four elements and their relations 

technology, people, organizational structure, and organizational culture (Drejer and 

Riis, 1999, 2000), - thereby making it possible to discuss different types of competences 

ranging from simple (one technology and few people) to complex (cross-functional 

processes with a large number of people and technologies)”(Drejer, 2000, sid 207). 
 

 En stor del av forskningen kring kompetens har en framträdande organisationsinriktning 

för utveckling av kompetens bland medarbetare. Kompetens kopplas ofta samman med andra 

begrepp som yrkeskunnande och kvalifikationer, vilket ses i relation till en viss 

uppgift/uppgifter, situation eller kontext(Ellström, 2000). Enligt Lundmark(1998) är 

kompetens inte ett statiskt, snarare dynamiskt begrepp på grund av att utvecklingen av 

kompetens är en pågående process som ständigt förändras.  Viktiga komponenter i 

utvecklingen av kompetens är vilja och motivation(a.a.). Detta är personliga egenskaperna 

och förhållningsätt som påverkar individens utveckling av kompetens(a.a.).  

 Ellström och Kock(1993) menar att arbetsgivarens efterfrågan på kompetens inom den 

egna interna verksamheten ofta är förbestämd utifrån arbetet och dess kompetenskrav samt av 

olika sociala processer som till exempel arbetsgivarens eller olika yrkesgruppers intressen. 

Kompetens på en arbetsplats innebär inte bara att kunna utföra en arbetsuppgift, den sociala 

kompetensen att kunna samarbeta med kollegor är minst lika viktig. Enligt Ellström(a.a.) kan 

individens/gruppens förmåga i relation till en viss uppgift, kopplas ihop med flera olika 

faktorer för kompetens(a.a.): 

- ”Psykomotoriska faktorer vilket omfattar olika typer av perceptuella och manuella 

färdigheter” (Ellström, 1992, sid 21). 

- ”Kognitiva faktorer vilket omfattar olika kunskapsformer och intellektuella 

färdigheter, t.ex. individens förmåga att lösa problem.”(Ellström, 1992,sid 21) 

- ”Affektiva faktorer vilket kan vara individens förutsättningar för viljemässiga och 

emotionella agerande”(Ellström, 1992,sid 21). 

- ”Personliga förutsättningar vilket omfattar individens handlingsförutsättningar 

relaterade till individens personlighet” (Ellström, 1992,sid 21). 

- ”Sociala faktorer för olika sociala färdigheter, vilket kan omfatta samarbete, ledarskap 

och kommunikativförmåga.” (Ellström, 1992,sid 21). 
 

3.2.1 Kompetensutveckling 
 

”Med kompetensutveckling avses de åtgärder som syftar till att öka enskilda individers 

kompetens, antingen genom formell utbildning eller genom informella planerade 

aktiviteter i avsikt att främja lärandet.”(Lundmark, 1998, sid 38).  
 

Begreppet kompetensutveckling ses ofta som ett samlingsbegrepp för lärande, 

kunskapsutveckling, kompetensutvecklingsinsatser och utbildning. I dagens 

kunskapssamhälle har intresset för forskning kring kompetensutveckling ökat, vilket kan 
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förklaras av de växande kraven på lärande och kompetens i arbetslivet(Lundmark, 1998). 

 Enligt Ellström(1992) är en stor del av den empiriska forskningen kring området 

kompetensutveckling främst bedriven inom områdena ekonomi, sociologi och psykologi. I 

dagens samhälle utgörs en stor del av vuxna människors lärande enligt Ellström(a.a.) av olika 

former av kompetensutveckling. Åtgärder för kompetensutveckling kan bestå av, formell och 

informell utbildning samt av arbetsförändring eller utveckling av arbetsuppgifter. För att 

kompetensutveckling ska anses vara lönsamt bör mål och syfte finnas för insatserna. 

Ellström(1996) beskriver kompetensutveckling som ett system av insatser som individen, 

gruppen och organisationen kan använda sig av för att höja samt utveckla kompetensen inom 

ett eller flera bestämda områden. Att kompetensutveckling ska bidra till någon form av 

resultat är något som ofta tas för givet. Nackdelen med kompetensutveckling i arbetslivet är 

att insatserna ofta förutsätter en form av lärande som ska kunna tillämpas av alla som deltar.   

 Enligt Eliasson och Targama(2005) saknas ofta pedagogiska metoder för 

kompetensutveckling som är anpassade efter individuella lärstilar och utbildningsbehov. 

Kompetensutveckling i arbetslivet fokuserar ofta på att sprida vetenskapligt grundad kunskap. 

Fokus försvinner ofta från det som är praktiskt relevant i arbetet(a.a.). Enligt forskning kring 

kompetensutveckling är en bidragande faktor till lönsamt resultat ”förståelse”: 

”Kompetensutveckling bör innehålla begrepp som förståelse, kompetensförstärkning 

och kompetensförnyelse. Förståelsen av det egna arbetet är grundläggande och påverkar 

lärandet och verksamhetens utveckling. Genom kompetensförstärkning bygger man på 

med nya kunskaper inom ramen för tidigare förståelse. Kompetensförnyelse innebär att 

öka förståelsen genom att reflektera kritiskt och ompröva »det givna«.”(Eliasson & 

Targama, 2005, sid 1258). 
 

 Enligt forskning kring kompetensutveckling i arbetslivet är människans förståelse för 

arbetet och den egna uppgiften samt dess förutsättningar och sociala omgivning 

grundläggande faktorer för utveckling och lärande(a.a.).  Kompetensutveckling är ofta 

insatser som kan härledas till organisationens eller verksamhetens behov för att öka 

individens eller gruppens kompetens att bättre kunna hantera nya krav eller 

problemsituationer utifrån samhällets ständiga utveckling. Enligt Ellström och Kock(1993) 

talas det ofta om olika termer för kompetensutveckling, nämligen organisation-och 

individanpassad kompetensutveckling. Dock menar Ellström och Kock(a.a.) att 

kompetensutveckling inte alltid behöver innebära medvetna planerade strategier för hantering 

och genomförande. Enligt Eliasson och Targama(2005) är det en fördel att analysera sin egen 

verksamhet för att finna alternativa sätt att med hjälp både formella och informella 

kompetensutvecklingsinsatser skaffa de nya kunskaper och färdigheter som behövs för att 

förbättra verksamheten, både på lång och kort sikt. Enligt Rönnqvist(i Ellström & Hultman, 

2004) bör kompetensutveckling för yrkesgrupper inom vården vara fokuserad på 

yrkesgruppens arbetsuppgifter och en höjning av den formella utbildningsnivån samt för att 

klara effektivitets och kvalitetskrav. Insatserna ska väljas utifrån yrkesgruppens behov och 

efterfrågan i relation till insatsernas kostnad(a.a.).  
 

3.3 Utbildning 
 

- ”Alla planerade och organiserade utbildningsaktiviteter som avser anställda och 

innehållsmässigt anknyter till det arbetet”(Söderström, 1981, sid 24). 

- ”Personalutbildning sker på uppdrag och finansieras av arbetsgivaren”(Söderström, 

1981, sid 24). 

- ”Personalutbildning sker oftast under arbetstid”(Söderström, 1981, sid 24).  
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Forskningen om utbildning/personalutbildning är bred och berör flera områden. Utbildning är 

ett begrepp som ofta förknippas med både lärande och kompetensutveckling, trots att 

begreppens faktiska betydelse skiljer sig åt. Enligt Ellström(1996) kan personalutbildning 

vara en medvetet planerad process med ett förbestämt syfte och mål. Ellström(1992) menar att 

utbildning, som är systematiskt planerad och har tydlig koppling till arbetssituationen, är en 

förutsättning för individens/ gruppens kompetensuppbyggnad. Forskningen inom området 

utbildning påvisar att utbildning aldrig är en garanti för lärande, ”utbildning innebär aldrig en 

automatisk överföring av kunskap från lärare till elev”(Ellström, 1996,sid 12).  

      Området utbildning kan delas upp i två områden formell och icke-formell utbildning. 

Formell utbildning innebär utbildning i form av kurser som i bästa fall bidrar till 

individens/gruppens utveckling av lärande och kompetens(Ellström, 2012). Icke-formell 

utbildning innebär vardagligt lärandet som består av mindre insatser, såsom seminarier, 

personalträffar och personalhandledning(a.a.). Enligt Ellström(1992) är en vanlig företeelse 

för den formella utbildningen att innehållet inte alltid kan appliceras i arbetet och inte heller 

bidrar till en grund för fortsatt lärande inom området. Personalutbildning kan vara ett 

legitimerat verktyg för en organisation/verksamhet att certifiera både för sig själv och för sin 

omgivning att eventuella behov samt krav har tillgodosetts med hjälp av en utbildningsinsats. 

Enligt Lundmark(1998) kan en utbildningsinsats som är systematiskt planerad och genomförd 

och har tydliga mål vara en viktig del i medarbetares utveckling och lärande inom en 

organisation. Enligt Eliasson och Targama’s(2005) forskning för utbildning i arbetslivet, kan 

utbildning ge upphov till frihet för individen och gruppens tanke genom att ge nya impulser 

och idéer om alternativa arbetssätt och tankesätt samt till att ifrågasätta rutiner, det som 

många ”tar för givet”. Det som begränsar utbildningens möjligheter till lärande hos individen 

eller gruppen är enligt Ellström(1992) dels att utbildningen inte ges tillräckliga förutsättningar 

och dels att insatser för bestående kunskap och lärande saknas. Inom arbetslivet finns det en 

rad olika modeller och varianter av utbildningar. Ellström(1992) menar att följande 

utbildningsmodell ofta förekommer i arbetslivet, med följande utgångspunkter: 

- ”Fokus på problem och utvecklingsbehov i verksamheten”(Ellström, 1992, sid 100). 

- ”Fokus på problemlösning i praktiska situationer”(Ellström, 1992, sid 100). 

- ”Fokus på kommunikation och dialog mellan medarbetare, chefer och med olika 

experter” (Ellström, 1992, sid 100). 

- ”Fokus på planering och genomförande med de individer som berörs av det specifika 

området för utbildningen” (Ellström, 1992, sid 100). 
 

3.4 Resultat & Effekter i arbetslivet 
 

   ”Resultat behöver inte enbart innebära produktion och utveckling av varor samt 

tjänster”(Ellström & Hultman, 2004, sid 17). 
    
  ”Effekter avser den följdverkan en utbildning på olika sätt kan få i en arbetsorganisation(för 

enskilda individer eller för hela arbetsorganisationen )”(Lundmark, 1998, sid 22). 
 

I forskningen kring områdena för resultat och effekter är områdena ofta kopplade till den 

organisatoriska forskningen. Begreppen resultat och effekter tas i detta område upp i relation 

till den pedagogiska forskningen om personal-och kompetensutvecklingsområdet. Enligt 

Ellström så avser resultat i detta avseende utveckling av lärande, kompetens och andra 

mänskliga resurser i relation till en kompetensutvecklingsinsats eller en utbildningssituation 

som kan främja individens, -gruppen eller verksamhetens utveckling (i, Ellström & Hultman, 

2004, sid 17 ). Enligt Ellström och Kock(1993) kan resultat uppstå som en följd av en 

insats/insatser och som inträffar under en kortare tidsperiod. Vad som avses med en kortare 

tidsperiod är enligt Ellström och Kock(a.a.) mindre än ett år. Enligt forskningen avser resultat 
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något som är mätbart, ”resultat är mätbara förändringar av en insats/insatser som i bästa fall 

går att härleda till insatsen/insatserna”(Anttila, 1999, sid 131). Det som ofta tas för givet är att 

resultatet bidrar till en positiv förändring av något slag, vilket inte alltid är helt korrekt. 

Resultat kan leda till förändringar - förbättring eller försämring beroende på förutsättningar 

samt genomförande(Antilla, 1999). För individen i en verksamhet kan resultaten innebära en 

utveckling av yrkesrollen, nya/utökade kunskaper, värderingar, förhållningssätt samt insikter 

och färdigheter(Lundmark, 1998). Resultat kan på individnivå innebära lärande eller 

kunskapsutveckling(a.a.). På organisationsnivå kan resultat innebära mätbara förändringar 

utifrån förbestämda/icke förbestämda målsättningar. Enligt Ellström och Kock(1993) sker 

mätningar av resultat ofta i anslutning till personalutbildningens avslutande med hjälp av till 

exempel utvärderingar eller självskattningssystem. Mätning av resultat i arbetslivet syftar ofta 

till att undersöka vad resultaten har bidragit till(Ellström & Kock, 1993). Enligt Ellström 

inträffar det att resultat ibland förknippas med på förhand formulerade mål, vilket kan leda till 

en begränsad syn på resultatens eventuella omfattning(i, Ellström & Hultman, 2004).  

 I forskningsområdet kompetensutveckling och personalutbildning förväxlas ofta 

begreppet resultat med begreppet effekt. Skillnaden mellan de båda begreppen är enligt 

Lundmark(1998) att effekter av till exempel en utbildning eller kompetensutvecklingsinsats 

ofta uppstår efter en längre tid. Individuella effekter av utbildning kan vara att medarbetaren 

utnyttjar kunskapen från utbildningen genom att arbeta mer kvalitativt eller effektivare(a.a.). 

Effekter kan ses som en konsekvens av insatser som leder till förändringar på lång sikt(a.a.). 

Effekter av personalutbildning ofta förknippade med: 

- ”Är ofta arbetsrelaterade”(Lundmark, 1998, sid 23). 

- ”De är beroende av handlingsutrymmet”(Lundmark, 1998, sid 23). 

- ”De vanligtvis kan visa sig ”fullt ut” först en viss tid efter kursens slut”(Lundmark, 

1998, sid 23). 

- ”De kan beröra både individ-, grupp, - och organisationsnivån”(Lundmark, 1998, sid 

23). 
 

4. Teori 
 

I detta avsnitt presenteras teorin för studien, nämligen det sociokulturella perspektivet. 

Därefter ges två enskilda presentationer av de sociokulturella teoretikerna Lev Vygotskij och 

Roger Säljö. 
 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
 

Det sociokulturella perspektivet har i studien använts som ett teoretiskt verktyg i analysen och 

undersökningen av det empiriska materialet, med utgångspunkt från studiens syfte, att 

undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn och Taktipro samt 

kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att undersöka 

medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för kompetensutvecklingsinsatserna 

samt metoderna i relation till deras arbete. I teoriavsnittet för det sociokulturella perspektivet 

har jag valt att fokusera på Lev Vygitskijs och Roger Säljös samt deras perspektiv på 

människans lärande och utveckling, vilket är en strategi för att underlätta tolkningen samt 

analysen av det empiriska materialet utifrån studiens syfte. I analysen av studiens empiri görs 

ingen skillnad mellan Vygotskij och Säljös perspektiv, de används som ett komplement till 

varandra. 
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4.2 Lev Vygotskij 
 

En av de mest framträdande teoretikerna inom det sociokulturella perspektivet var den 

sovjetiska psykologen Lev Vygotskij. Det som gör människan originell enligt 

Vygotskij(1999) är människans skapande och utveckling med hjälp av språket och andra 

verktyg. Språket är människans viktigaste redskap för det sociala samspelet och lärandet. 

Människan anpassar språket, dels utifrån den sociala interaktionen med andra människor och 

dels utifrån olika miljöer samt situationer. Språket och ordet har en stor betydelse för hur vi 

människor tolkar och tar in kunskap(a.a.). ”För att lärandeprocessen ska kunna fungera i 

socialt sammanhang räcker det inte med att kunna förstå vad en annan människa säger, 

individen måste även kunna förstå och tolka meningen samt motivet bakom orden”(Vygotskij, 

1999, sid 469).  

 Vygotskij(1978) menade att en av de mest betydelsefulla delarna i människans 

intellektuella utveckling, inträffar när människan kombinerar användandet av språket och den 

praktiska aktiviteten med hjälp av verktyg, som när barn tillexempel kombinerar språket och 

leken med olika verktyg, vilket leder en inre utveckling hos barnet. När språket och den 

praktiska aktiviteten kombineras i en aktiv process utvecklas människans praktiska och 

abstrakta intelligens(a.a.). Aktiva processer med det mänskliga språket och verktyg kan 

således leda till att individen utvecklar nya beteenden samt tankesätt i relation till sin 

omgivning. Språket ger människan möjlighet till inre reflektion samt att språket bidrar till 

utbyte av erfarenheter och åsikter med andra människor. Vygotskij(a.a.) ansåg att det fanns en 

skillnad i det inre och yttre språket. Det inre språket kan genom reflektion bidra till att 

meningen av orden kan förstås på insidan hos individen(a.a.). Det yttre språket kan med hjälp 

av ord formuleras i yttre sammanhang. Det yttre språket är människans socialiserande 

verktyg(Vygotskij, 1999, sid 81). Om människan inte förstår meningen och motivet i orden 

kommer lärandet aldrig kunna bidra till någon form av bestående kunskap hos individen. 

 Vygotskij(1999) ansåg att det mänskliga lärandet inte är en extern process som sker 

utanför den människliga utvecklingen. Lärandet är en process som leder till inre utveckling 

för nya kunskaper, förhållningsättet och tankar skapas samt påverkar individen. Enligt 

Vygotskij(a.a.) kan lärandet aldrig vara en ensidig process som lämnar den mänskliga 

utvecklingen opåverkad. Vygotskij(a.a.) menade att lärandet sker i ett socialt sammanhang 

med språket som ett grundläggande verktyg för den sociala interaktionen. Enligt 

Vygotskij(1978) påverkas lärandet av varje enskild aktivitet som människans agerar i och som 

samverkar med olika redskap för den aktuella miljön. Detta leder till vanor och beteenden för 

specifika miljöer. Redskap kan därmed vara betydelsefulla såväl för den aktivitet människan 

agerar i som för människans utveckling(a.a.). Lärandeprocessen påverkas av det pedagogiska 

genomförandet och dess språkliga formulering. Människans utveckling och lärande var enligt 

Vygotskij(a.a.) en reaktion på den kulturella utvecklingen som sker när människor integrerar 

med varandra. Enligt Vygotskij(1978) kunde människans kapacitet och potentiella 

utvecklingsförmåga förklaras med hjälp av ”The zone for proximal development”. Zonen för 

proximal utveckling är enligt Vygotskij en förklaring till hur människan kan uppnå sin 

optimala utveckling: 

 ”Zonen för proximal utveckling är distansen mellan den aktuella utvecklingsnivån som 

avgörs utifrån självständig problemlösning och nivån för potentiell utveckling som 

avgörs utifrån problem lösning med hjälp av vuxen vägledning eller i samarbete med 

mer kompetenta kamrater”(Vygotskij, 1978, sid 86).  
 

Vygotskij ansåg därmed att människan på egen hand kan lära sig och utvecklas men att den 

potentiella utvecklingsnivån når högre nivåer med hjälp av sociala interaktioner med stöd från 

en lärare eller genom samarbete med andra människor. Vi människor kan således nå en högre 
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utveckling och lärandenivå om vi får rätt stöd och lärande med hjälp från vår omgivning.  

Stödet och lärandet kan komma från olika områden i människans miljö, som i skolan eller i 

arbetet med hjälp av en lärare till exempel. Enligt Vygotskij(a.a.) utvecklas den mentala 

utvecklingen hos människan om vi får det rätta stödet, dock menade Vygotskij att endast 

repetition av vad andra människor/läraren gör, inte leder till någon inre förståelse eller mental 

utveckling. Denna form av imitationslärande kallade Vygotskij(a.a.) för den mekaniska 

processen.  

 Enligt Vygotskij(a.a.) underlättade människan för sin egen lärandeprocess genom att 

kunna anpassa sig till sin omgivande miljö. Vygotskij(a.a.) ansåg att om den aktuella miljön 

inte utsätter människan för någon större påverkan eller krav att genomföra någon uppgift så 

kommer människan att försättas i ett tillstånd av jämnvikt vilket inte skapar någon grund för 

en eventuell lärandeprocess. Bidragande faktorer till människans utveckling och 

lärandeprocess var miljön och individen med ”lärarrollen” som bidra till individens 

utveckling. I samspelet mellan individerna i lärandeprocessen utvecklar den ena individen en 

”elevroll” som ska utvecklas och lära av den andra individen som har en ”lärarroll”.  
 

4.3 Roger Säljö  
 

Roger Säljö är en av vår tids moderna teoretiker för det sociokulturella perspektivet(Säljö, 

2000). Enligt Säljö(2005) är det sociokulturella perspektivet ett teoretiskt hjälpmedel för att 

kunna förstå hur vi människor interagerar och lär av varandra med hjälp av våra erfarenheter 

samt socialt utvecklade färdigheter.  

 ”Lärandet kan bidra till att människan utvecklar insikter och färdigheter, men resultatet av 

lärandet påverkas alltid av individuella förutsättningar, sin omgivning, vilka krav som 

existerar samt våra sociokulturella erfarenheter”(Säljö, 2005, sid 42). Den sociala 

interaktionen är en betydelsefull del i det mänskliga lärandet, ”en stor del av människans 

kunskaper, insikter och färdigheter kommer från sociala interaktioner med andra 

människor”(Säljö, 2000, sid 21). Grundförutsättningen är att vi människor är sociala varelser: 

”För att kunna uppnå det sociala lärandet använder vi människor oss av resurser i form 

av intellektuella samt fysiska redskap när vi samarbetar med andra människor i olika 

sociala sammanhang och miljöer”(Säljö, 2000, sid 221-22).  
 

 Fysiska hjälpmedel är innovationer som används av människan som hjälpmedel för att 

kunna införskaffa och bevara kunskapen(2005). Fysiska hjälpmedel kan till exempel vara 

skrifter och bilder. Enligt Säljö(a.a.) är fysiska och språkliga redskap resurser som människan 

använder sig av för att upprätthålla effekterna av lärandet. Säljö(2000) poängterar vikten att 

förstå samspelet mellan institutionens miljö och utformning samt de individuella 

förutsättningarna för det sociala samspelet mellan människor. Interaktionen mellan människor 

med hjälp språket, tonläget och kroppsspråket är en viktig grund för det mänskliga 

lärandet(a.a.). För att lärandet ska kunna upprätthållas krävs det att individen tar ett eget 

ansvar för sitt lärande samt att lärandet stimuleras med hjälp av den sociala interaktionen med 

andra människor. I en organisation är lärandeprocessen viktig för organisationens funktion 

och utveckling. Vid införandet av nya arbetsmetoder samt vid överföring av etablerade 

kunskaper och färdigheter har lärandeprocessen en betydelsefull roll. Överföringen av 

kollektiva erfarenheter i form av kunskap och färdigheter från en individ till en annan sker 

oftast i en social konstruktion i form av en lärandeprocess. De kollektiva erfarenheterna är 

viktiga för att en organisation och dess medarbetare ska kunna ha möjlighet att lära av 

varandra samt utveckla nya kunskaper och färdigheter(a.a.).  

 Enligt Säljö(a.a.) är lärande något som inte bara sker i skolbänken. Säljö(a.a.) menar att 

lärandet utvecklas i flera olika sammanhang, både formellt och informellt samt att lärande och 

undervisning inte ska ses som ett begrepp. Lärandet kan ske utan att vi människor är 
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medvetna om det i våra vardagliga sammanhang, medan utbildning är oftast en strukturerad 

form av lärande. Undervisning bör aldrig ses som en garanti för individens lärande, utan bör 

istället ses som en av många metoder för lärandeprocessen. Enligt Säljö(a.a.) är 

undervisningen ett viktigt verktyg för kunskapsutveckling hos individen/gruppen. När 

människor befinner sig lärandemiljöer, som till exempel i skolan och i arbetslivet, använder 

sig människan av språket och olika redskap för utvecklingen av lärandet i den sociala 

interaktionen med andra människor. Enligt Säljö(2000)är vår kunskap beroende av 

kommunikation och interaktion med andra människor. Säljö(2000) menar därmed att 

människans utveckling och handlande är kopplat till olika kontextuella sociala sammanhang, 

vilket i sin tur skapar förutsättningar för det sociala lärandet. Det sociala lärandet kräver en 

viss anpassad miljö för sin utveckling. En förutsättning för det individuella och sociala 

lärandet är också individens egen motivation för lärande och den egna utvecklingen.  
    

5. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens val av metod. Därefter presenteras studiens 

urval. De etiska ställningstagandena diskuteras utifrån dess påverkan på studiens 

tillförlitlighet. Det empiriska materialet för studien har samlats in med den kvalitativa 

metoden fokusgruppintervjuer.  
 

5.1 Fokusgruppintervjuer 
  
Studiens metodval var fokusgruppintervjuer. Syftet med fokusgruppintervjuerna var att 

undersöka studiens syfte, att undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn 

och Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att 

undersöka medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för 

kompetensutvecklingsinsatserna samt metoderna i relation till deras arbete med hjälp av 

studiens frågeställning, vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna Sherborn och 

Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? Syftet med fokusgruppintervjuerna 

var således att komma åt den informella diskussionsdynamiken mellan informanterna när de 

diskuterar kompetensutvecklingsinsatserna och metoderna i ett gemensamt sammanhang. 

Syftet var att samtalsdynamiken i fokusgrupperna skulle vara öppen och inte påverkas av min 

närvaro.  

      Att genomföra fokusgruppintervjuer var en ny metod och erfarenhet för mig. Valet att 

genomföra fokusgruppintervjuer grundades på ett gemensamt beslut mellan mig och 

områdeschefen. Ytterligare en orsak till valet av fokusgruppintervjuer var att jag tidigare 

studier har använt mig av enskilda kvalitativa intervjuer, vilket har haft både för och 

nackdelar. Fördelen var möjligheten att använda ett flertal ingående frågeställningar och 

uppföljningsfrågor för att utveckla informanternas svar. Nackdelen var att flera av 

informanterna upplevdes som osäkra vid flera tillfällen och hade svårt för att utveckla sina 

svar. En tanke jag har fått under genomförandet av de enskilda kvalitativa intervjuerna var att 

informanterna eventuellt skulle ha lättare för att öppna upp sig under intervjun om de hade 

stöd från andra informanter som hade liknande erfarenheter av samma område. Därmed kom 

de första tankarna att använda fokusgruppintervjuer för min nästa studie. Bidragande faktorer 

för intresset för fokusgruppintervjuer var metodens förmåga att få fram flera olika perspektiv 

och tankesätt om ett område med hjälp av informanternas egna ord under kortare tid än att 

genomföra enskilda intervjuer med informanterna (Ahrne & Svensson, 2012). Enligt 

Carlström och Hagman(2006) ska forskaren som leder fokusgruppintervjun ha en relativt 

passiv roll och undvika att påverka samtalet i allt för stor utsträckning. 
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  Enligt Carlström och Hagman(2006) krävs det mellan 4-10 informanter för 

genomförandet av fokusgruppintervjuer. I den aktuella studien deltog fyra informanter i 

fokusgrupperna för kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn och fyra för 

kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro. Antalet informanter var en anpassning utifrån 

olika yttre krav, som informanternas arbetssituation och riktlinjer från enhetschefen. 

Fokusgrupperna anpassades efter informanternas deltagande i 

kompetensutvecklingsinsatserna om metoderna Sherborn och Taktipro samt utifrån erfarenhet 

och kunskap för metoderna. Enligt Ahrne och Svensson(2012) måste ämnet i fokusgruppen 

vara välkänt för att gruppen ska ha möjlighet att diskutera med varandra. 

Fokusgruppintervjuer är en användbar metod enligt Carlström och Hagman(2006) för att 

undersöka hur människor tänker om ett specifikt tema och för att få tillgång till flera olika 

perspektiv samt synsätt. Informanternas utsagor utgör således studiens datamaterial som 

sedan transkriberas till studiens empiri.  

 Vid genomförandet av fokusgruppintervjuerna är det ledarens ansvar att styra tillbaka 

fokusgruppen om informanterna glider iväg allt för långt från ämnet(a.a.). Förberedelserna för 

studiens fokusgruppintervjuer var viktiga. För att informanterna skulle känna sig trygga vid 

genomförandet av fokusgruppintervjuerna valde jag ge en mindre presentation av 

frågeområdena för fokusgruppintervjuerna i samband med att missivbrevet mailades ut(se 

bilaga 1). Informanternas enhetschef valde att informera informanterna om studiens 

undersökningsområden innan genomförandet. För att underlätta genomförandet av 

fokusgruppintervjuerna formulerades en semistrukturerad intervjuguide innehållande 

frågeområden inom undersökningsområdet(se bilaga 2). Semistrukturerade intervjuer innebär 

att frågeområden för undersökningsområdet är på förhand bestämda men att intervjun inte 

består av färdigt formulerade intervjufrågor(Carlström & Hagman, 2006). Syftet med de 

semistrukturerade intervjuerna var att informanterna skulle få möjlighet att diskutera fritt med 

varandra i ett öppet samtalsklimat och att jag inte skulle vara bunden av ett papper med 

enskilda frågor.  Jag valde sex frågeområden som ingick i min intervjuguide(se bilaga 2). 

Frågeområdena var endast ett stöd och följdes inte till punkt och prickar under genomförandet 

av intervjuerna. Frågeområdena var de samma för de båda fokusgruppintervjuerna för 

Sherborn och Taktipro(se bilaga 2).  

 Min förhoppning är att fokusgruppintervjuerna ska bidra till att informanterna utvecklar 

medvetenhet om nya synvinklar och tankesätt för metoderna Sherborn och Taktipro.  
 

5.2 Urval  
 

I detta avsnitt presenteras studiens urval av kompetensutvecklingsinsatserna, därefter 

presenteras studiens urval av informanter. 
 

5.2.1 Urval av kompetensutvecklingsinsatser  
 

Valet för vilka kompetensutvecklingsinsatser som skulle ingå i studien bestämdes i ett tidigt 

skede i samråd med områdeschefen. Urvalet för kompetensutvecklingsinsatserna för 

metoderna grundades på att både Sherborn och Taktipro är metoder som mer eller mindre 

redan innan genomförandet av studien används ute på arbetsplatserna inom AU. En annan 

orsak till urvalet för kompetensutvecklingsinsatserna för Sherborn och Taktipro var att båda 

metoderna har certifierade nyckelpersoner som ansvarar för kompetensutvecklingsinsatsernas 

genomförande. Detta var intressant att följa upp av att studera informanternas uppfattningar.  

 Att nyckelpersonerna var certifierade innebar att kompetensutvecklingsinsatser för deras 

områden hade såväl tydliga genomförandeplaner som mål, vilket var betydelsefullt för 

genomförandet av studien enligt kraven från områdeschefen. Jag har medvetet inte valt att 

redovisa målen och genomförandeplanerna i studien på grund av studiens sekretesskrav.  
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5.2.2 Urval av Informanter  
 

Studiens urval av informanter genomfördes med hjälp ett strategiskt urval. Ett strategiskt 

urval innebär att ett antal kriterier/variabler som var av intresse för studien styrde vilka 

informanter som skulle delta(Carlström & Hagman, 2006). Studiens främsta kriterium för 

urval av informanter var att informanterna skulle ha deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen 

för metoden Sherborn/Taktipro.  

 Enligt Carlström och Hagman(a.a.) är det viktigt att urvalet är representativt för området 

som ska studeras, för utan ett representativt urval kan resultatet av intervjun bli oanvändbart.  
Enligt Carlström och Hagman(a.a.) ska urvalet av informanter vara tillfredställande i stort för 

att få tillräckligt med empiriskt material men urvalet ska inte heller vara för stort för att 

forskaren inte ska kunna klara av bearbetningen av empirin. Beslutet om hur många och vilka 

informanter som skulle delta i fokusgruppintervjuerna var ett gemensamt beslut mellan mig 

och områdeschefen samt en av enhetscheferna inom AU. Det beslutades att fyra informanter 

skulle delta i en fokusgruppintervju för Sherborn och ytterligare fyra informanter skulle delta 

i en fokusgruppintervju för Taktipro. Jag är medveten om att urvalet av informanter genom 

detta förfarande eventuellt kan ha påverkats av chefernas prioriteringar. Det bör påpekas att 

urvalet inte hade varit möjligt för mig att genomföra på egen hand utan chefernas hjälp, då 

genomförandet av fokusgruppintervjuerna måste anpassas efter verksamhetens behov. För att 

undvika eventuella bortfall ansvarade informanternas enhetschef för den praktiska 

planeringen för fokusgruppintervjuerna så att alla informanterna skulle ha möjlighet att delta. 

En orsak till att begränsa antalet informanter till enbart fyra i varje fokusgrupp, var för att inte 

skapa påfrestningar i arbetet på arbetsplatserna genom att ett större antal medarbetare skulle 

vara borta vid samma tidpunkt.  

 Urvalet av informanter som skulle delta i fokusgruppintervjun styrdes även av studiens 

syfte, att undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn och Taktipro samt 

kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att undersöka 

medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för kompetensutvecklingsinsatserna 

samt metoderna i relation till deras arbete. Utifrån studiens syfte var kraven att informanterna 

skulle ha deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen för metoden Sherborn/Taktipro under det 

senaste året. Syftet med tidskriteriet var att kompetensutvecklingsinsatserna skulle ha 

genomförts relativt nära i tid så att informanterna skulle minnas insatserna men också så långt 

tillbaka att informanterna hade hunnit få någon uppfattning om eventuella resultat i arbetet för 

kompetensutvecklingsinsatserna. Vid planeringen av urvalet var min önskan att informanterna 

som skulle delta i fokusgruppintervjuerna arbetade på olika arbetsplatser inom AU, för att få 

tillgång till så varierande uppfattningar som möjligt. Vid planeringen av studiens urval tog jag 

medvetet inte hänsyn till variabler som ålder och kön, då jag anser att sådana variabler ej har 

någon relevans för undersökningen av studiens syfte.  
 

6. Planering 
 

Innan genomförandet av studien, då endast idén fanns, hade jag och områdeschefen ett möte. 

Under mötet diskuterades möjligheten att genomföra en studie inom verksamhetsområdet AU 

och följa upp nyckelpersonernas kompetensutvecklingsinsatser för metoderna Sherborn och 

Taktipro genom att ta del av deltagande medarbetarnas uppfattningar av 

kompetensutvecklingsinsatserna samt metoderna för dessa. Efter mötet tog områdeschefen 

kontakt med en av enhetscheferna för AU som sedan hjälpte mig med studiens urval av 

informanter och det praktiska genomförande av fokusgruppintervjuerna. När jag hade fått 

klartecken från enhetschefen om vilka informanter som skulle delta i fokusgrupperna togs 
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kontakten med informanterna via mail som innehöll ett missivbrev(se bilaga 1). Missivbrevet 

innehöll information om studiens syfte och informerade således om genomförandet av 

fokusgruppintervjuerna samt om vad som förväntades av informanterna.  

 Istället för att genomföra en ”testfokusgruppintervju” genomfördes en enskild testintervju 

med en vän som arbetar inom samma område som informanterna. Testintervjun var ett sätt för 

mig att öva på min roll som intervjuare och att kontrollera om frågeområdena för 

intervjuguiden(se bilaga 2) upplevdes som lämpliga utifrån studiens syfte. 
 

6.1 Genomförandet av Fokusgruppintervjuerna 
 

Innan genomförandet av fokusgruppintervjuerna hade jag enbart fått informationen från 

enhetschefen att informanterna som skulle delta i fokusguppintervjuerna hade deltagit i 

kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn/Taktipro. Gemensamt för informanterna i 

fokusgruppintervjun för Sherborn var att alla informanterna hade deltagit i samma 

introduktionstillfälle för metoden i Maj 2014. Informanterna jobbade vid genomförandet av 

fokusgruppintervjun på olika arbetsplatser inom AU. Informanterna var redan innan 

genomförandet av introduktionstillfället för Sherborn mer eller mindre bekantade med 

metoden. Tre av fyra informanter hade ingen tidigare utbildning för Sherborn. Dock fick jag 

under genomförandet av fokusgruppintervjun reda på en av informanterna hade jobbat i 

verksamheten en längre tid än de övriga informanterna och att hen hade påbörjat en 

grundutbildning i Sherborn för flera år sedan som hen inte hade kunnat avsluta på grund av 

föräldraledighet.  

 Informanterna som deltog i fokusgruppintervjun för Taktipro hade genomfört samma 

kompetensutvecklingsinsats, fast vid olika tillfällen.  Kompetensutvecklingsinsatsen var en 

grundutbildning för metoden Taktipro. Informanterna hade deltagit vid två olika 

utbildningstillfällen. Utbildningstillfällena bestod av fem träffar. Informanterna i 

fokusgruppintervjun för Taktipro hade flera års arbetslivserfarenhet inom Daglig verksamhet.  

Studiens fokusgruppintervjuer för Sherborn och Taktipro genomfördes vid två olika tillfällen 

med fyra informanter i varje fokusgrupp. Plats och tid för genomförandet styrdes av 

informanternas enhetschef, vilket bidrog till att genomförandet blev senare än vad jag hade 

hoppats på. Orsaken till förseningen var att de årliga medarbetarsamtalen genomfördes vid 

samma tid som för studien, vilket bidrog till att det var svårt att få tag i tider för 

fokusgruppintervjuerna som passade verksamheten. Första fokusgruppintervjun genomfördes 

med ”Sherborngänget”, fyra dagar senare genomfördes fokusgruppintervjun med 

”Taktiprogänget”.  

 Fokusgruppintervjuerna genomfördes på samma plats, ostört i ett personalrum. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon efter att informanterna godkände detta. 

Informanterna informerades om att intervjun skulle spelas in både innan genomförandet och i 

missivbrevet(se bilaga 1). Att spela in intervjun kan både ha för och nackdelar för studiens 

resultat. Negativa konsekvenser kan vara att informanterna kände sig hämmade eller osäkra 

av diktafonens närvaro. De positiva effekterna övervägde däremot, då inspelningen av 

intervjun var en förutsättning för en analys av det empiriska materialet. Innan 

fokusguppintervjun påbörjades började jag berätta om syftet med studien, vad som 

förväntades av informanterna och hur genomförandet skulle gå till. Informanterna 

informerades om att deras identitet skulle skyddas så mycket som det var möjligt och att deras 

riktiga namn inte skulle skrivas ut. Fokusgruppintervjuerna pågick i mellan 40-50 minuter. 

Genomförandet av fokusgruppintervjuerna utgick från frågeguiden(se bilaga 2). Under 

genomförandet presenterade jag de olika frågeområdena allteftersom, samt att jag kom med 

följdfrågor. När fokusgruppintervjuerna började närma sig sitt slut frågade jag om 

informanterna hade något att tillägga innan diktafonen stängdes av. Efter genomförandet 
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transkriberades intervjuerna till det empiriska materialet som sedan används till studiens 

resultat och analys. 
 

6.2 Genomförandet av Resultat & Analysarbetet 
    
Direkt efter genomförandet av fokusgruppintervjuerna transkriberades studiens ljudmaterial 

till det läsbara materialet, det vill säga empirin. Under transkriberingsprocessen fick 

informanterna för ”Sherborngänget” de fiktiva namnen: Informant 1, Informant 2, Informant 

3 och Informant 4. Informanterna för ”Taktiprogänget” fick de fiktiva namnen: Informant 5, 

Informant 6, Informant 7 och informant 8. Därefter bearbetades och tolkades empirin till 

studiens resultat och analysdel. Syftet var att aktivt bearbeta data, organisera samt bryta ner 

den till hanterbar data som därefter organiserades empirin efter framträdande mönster(Fejes & 

Thornberg, 2009). Symboliserande för den kvalitativa databearbetningen är att utifrån det 

insamlade datamaterialet försöker att tränga in på djupet av materialet utifrån studiens syfte 

för att finna informanternas uppfattningar, mönster och betydelser(Carlström & Hagman, 

2006).  

 Bearbetningen av empirin utfördes i flera steg. Först lästes empirin igenom vid ett flertal 

tillfällen, parallellt med att ljudmaterialet lyssnades igenom ytterligare. Därefter lyftes 

symboliserande underkategorier fram utifrån uppfattningar och utsagor från informanterna för 

att besvara studiens frågeställning, vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna 

Sherborn och Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? Dessa är; 

”Gemensam glädje”, ”Det Respektfulla bemötandet”, Att förstå hur det känns, Formell & 

informell Sherborn, Kroppskännedom, Deltagarcentrerad Taktipro, ”Ett tankesätt”, 

Bidragande engagemang, ”Det praktiska genomförandet”.  De symboliserande 

underkategorierna tilldelades en varsin färg. Till exempel fick ”Det Respektfulla bemötandet” 

färgen rött.  Färgen för underkategorierna var till användning när empirin bearbetades och 

analyserades. Empirin som passade in i de olika underkategorierna färglades och klipptes ut 

till separata dokument för varje underkategori. Resultat och analysavsnittet i studien redovisas 

med hjälp av de symboliserande underkategorierna. Syftet med underkategorierna är att 

belysa essensen av empirin. Studiens resultat och analys redovisas var en och för sig utifrån 

studiens frågeställning, vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna Sherborn och 

Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? 

 För att förtydliga vad metoderna Sherborn och Taktipro innebär för informanterna ges 

först en presentation av metoderna utifrån informanternas utsagor. Därefter redovisas vad 

kompetensutvecklingsinsatserna för metoderna innebär för informanterna.  

 Studiens empiriska resultat analyserades med studiens teori, det sociokulturella 

perspektivet. Analysen fokuserar främst på teorins syn på lärandets utveckling och sociala 

kontext, den proximala utvecklingszonen, det yttre och inte språket samt människans 

användning av verktyg. Studiens resultat och analys hänvisar till tidigare forskning, som 

således används för att belysa kopplingen mellan studiens resultat och det pedagogiska 

forskningsområdet för studien. Vid genomförandet av analysen med teorin har studiens syfte, 

att undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn och Taktipro samt 

kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att undersöka 

medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för kompetensutvecklingsinsatserna 

samt metoderna i relation till deras arbete, varit vägledande för granskningen av empirin. 

Slutgiltigt redovisas en gemensam sammanfattning för resultat och analysen för studien.  
  

6.3 Etiska överväganden  
 

Studien har genomförts med hänsyn till vetenskapsrådets etiska regler och principer för hur 

forskning skall bedrivas(Ahrne & Svensson, 2011). Vetenskapsrådets etiska regler och 
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principer innebär att studien i största möjliga mån har försökt att skydda de deltagande 

individernas identitet med hänsyn till deras integritet.  

 Valet att inte anonymisera verksamheten AU var viktigt för redovisning av 

kompetensutvecklingsinsatserna och dess koppling till verksamheten. Då studiens innehåll 

inte är av känslig karaktär bedömdes valet att inte anonymisera verksamheten som godtagbart. 

Studiens resultat kommer att presenteras för områdeschefen som även har godkänt 

användandet av verksamhetens namn i studien. Jag har valt att inte skriva ut namnen på 

arbetsplatserna där informanterna jobbar eller namnen på någon av cheferna. Jag har valt inte 

ge någon närmare presentation av deltagarna inom AU på grund av de aktuella 

sekretesskraven som finns inom verksamheten. Alla informanterna är i största möjliga mån 

anonyma och endast jag själv kommer att ha tillgång till datamaterialet från 

fokusgruppintervjuerna. Vid transkriberingsprocessen döptes alla informanter om till olika 

kodnamn, dels för att underlätta identifieringen och dels för att kunna hänvisa till citat från 

informanterna i resultatet. I redogörelsen av studiens resultat och analys har jag valt att 

benämna alla informanter som ”hen”. Jag är dock medveten om att jag inte kan ge 

informanterna ett hundra procentig anonymitetsskydd då deras chefer kommer att ta del av 

resultatet för studien. Innan genomförandet av fokusgruppintervjuerna lovade jag 

informanterna att det inte skulle vara möjligt att läsa ut vem som sa vad. Jag anser att det var 

viktigt att försäkra informanterna om detta så att de skulle kunna känna sig trygga och våga 

prata öppet under intervjun. Jag är medveten om att informanterna var medvetna om att deras 

enhetschef var med och utformade studiens urval. Det var dock inget jag kunde styra över då 

jag inte hade någon insyn i genomförandet för urvalsprocessen.  

 Informanterna fick ett missivbrev cirka två veckor innan genomförandet av 

fokusgruppintervjuerna(se bilaga 1). I missivbrevet informerades informanterna om att deras 

deltagande var frivilligt och att deras identitet skulle behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. För att få ett samtycke bad jag informanterna att höra av sig till mig via mail 

eller telefon för att bekräfta deltagagandet. Jag kan dock inte garantera att informanterna 

deltog ”frivilligt” eller om deltagandet skedde på grund av enhetschefens påverkan. 
 

7. Resultat & Analys  
  
Studiens resultat och analys redovisas i samma avsnitt för att styrka analysens koppling till 

studiens empiriska resultat. Resultat och analys redovisas separat för Sherborn och Taktipro 

för att besvara studiens frågeställning med stöd av studiens teori och tidigare forskning. De 

symboliserande underkategorierna för studiens resultat och analys är kopplade till studiens 

frågeställning, Vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna Sherborn och Taktipro 

samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? 

Studiens resultat och analys redovisas för: 

Informanternas uppfattning av metoden Sherborn/Taktipro.  

Informanternas uppfattning av kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn/Taktipro.  
 

7.1 Resultat & Analys för metoden Sherborn 
 

7.1.1 ”Gemensam glädje”  
 

Enligt informanterna innebär Sherborn en ”rörelsemetod” som är anpassningsbar efter 

deltagarnas behov och problematik. Metoden Sherborn är enligt Säljö och Vygotskijs 

tolkning(Säljö 2000, 2005; Vygotskij, 1978, 1995, 1999) ett verktyg för medarbetarnas 

formella och informella arbete med deltagarna. Sherborn ett verktyg som används för att 

utveckla deltagarnas kroppsliga funktioner i ett socialt sammanhang med hjälp av språket och 
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fysiska redskap enligt Säljö och Vygotskijs synsätt(Säljö 2000, 2005; Vygotskij, 1978, 1995, 

1999). Sherborn bidrar enligt informanterna till kortsiktiga resultat, som glädje och 

långsiktiga effekter som ökad rörelseförmåga hos deltagarna vilket motsvarar 

Lundmarks(1998) tolkning av resultat och effekter. Enligt informanterna bidrog Sherborn 

även till utveckling av effekter som ett bättre kvalitativt arbete med deltagarna(a.a.). Sherborn 

används således för att utveckla gemensam glädje mellan deltagarna och medarbetarna som 

tydligt stimuleras av den praktiska lärstilen när metoden används i dagliga arbetet med 

deltagarna(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985; Lundmark 1998). Metoden används även 

för att deltagarna ska få känna mänsklig kontakt och öka deras rörelseförmåga samt 

kroppsuppfattning: 

 (…)Sherborn är ett bra sätt för hur man kan skapa en relation mellan mig och 

deltagaren(…) Sherborn blir en stund vi har tillsammans och då blir ju då en slags 

social, ja socialkapacitet som ofta leder till glädje, ja gemensam glädje, vi samlas ihop. 

Att vi samlas ihop, att vi stärker deras psyke så att dom kan få må bra och få känna 

glädje. Ja för alla vi människor behöver ju mänsklig kroppskontakt(…)(informant 2).   
 

 Enligt informanterna finns det särskilda ”Sherbornstunder” inplanerade i veckoschemat i 

verksamheten. Enligt informanterna finns det även formella gemensamma ”Sherbornträffar” 

utanför verksamheten. Sherbornträffarna innebär enligt informanterna att deltagare samt 

medarbetare träffas i ett socialt sammanhang och utför ”Sherbornövningar” tillsammans med 

Sherbornteamet(nyckelpersonerna). Sherbornteamet ansvarar för genomförandet samt stöttar 

och utvecklar medarbetarna inom metoden. Sherbornteamet coachar medarbetarna i Sherborn 

och hjälper dem att utvecklas tillsammans i ett socialt sammanhang. Detta visar att det finns 

tydliga kopplingar till lärandets potentiella utveckling enligt den proximala utvecklingszonen, 

enligt Vygotskij(1978). Informanternas aktuella lärandenivå utvecklas med hjälp av 

nyckelpersonernas vägledning i sammarbete med andra medarbetare. Sherbornteamet är en 

stor resurs för att verksamheten och medarbetarnas utveckling ska nå högre nivåer.  
   

7.1.2 ”Det respektfulla bemötandet” 
 

Enligt informanterna är Sherborn inte bara är en ”rörelsemetod” för formella Sherbornstunder, 

utan även ett informellt tankesätt för ”det respektfulla bemötandet”. Det respektfulla 

bemötandet innebär enligt informanterna ett informellt tankesätt för att vara respektfull och 

varsam när de arbetar med deltagarna. Detta tankesätt påverkade nästan allt arbete med 

deltagarna inom AU. Informanterna menade att användandet av Sherborn hela tiden sker på 

deltagarnas premisser. Ett respektfullt bemötande är minst lika viktigt som själva metoden. 

Informanterna menade att de alltid måste vara uppmärksamma på deltagarna och deras 

kroppsspråk när de jobbar med Sherborn. Att lära sig att läsa av deltagarna och deras 

kroppsspråk var dock inget informanterna menade att medarbetare kan lära sig endast av en 

kompetensutvecklingsinsats. Detta handlar om tid, det sociala samspelet, medarbetarnas 

egenskaper och erfarenheter samt rätt förutsättningar i verksamheten enligt Ellström & 

Hultman(2004): 

”(…) ja kanske en ögonblinkning som säger nått. Ja det kan vara väldigt små sätt för 

dom att uttrycka sig på. Men det lär man sig kanske efter månader eller år(… )man 

måste ju lära känna en person som har så pass små sätt att uttrycka sig på och att 

kommunicera. Ja det kan vara jätte komplext men oftast brukar man ju kunna utveckla 

någon slags kommunikation på nått sätt”(informant 1). 
 

Enligt informant 2 är Sherborn ett verktyg för att utvecklas tillsammans med deltagarna utan 

behöva använda sig av ett omfattande yttre språk, vilket motsvarar Vygotskijs syn på 

människans användning av verktyg för den språkliga interaktionsprocessen(1978, 1995, 
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1999). Då majoriteten av deltagarna inom AU inte har något utvecklat yttre språk, måste 

deltagarna således använda sig av kroppsspråk eller fysiska redskap som ”blissbilder”(bilder 

och symboler som symboliserar olika ord) för att göra sig förstådda. Blissbilderna används för 

att förstärka det yttre språkets betydelse, vilket motsvarar Vygotskijs syn på människans 

användning av fysiska redskap och språket i ett socialt sammanhang(a.a.). Sherborn är 

därmed ett viktigt verktyg för medarbetarna när de ska interagera med deltagarna i olika 

formella och informella sammanhang utan att behöva använda det yttre språket. Enligt 

Vygotskij(1978,1995, 1999) är det yttre språket ett viktigt redskap för medarbetarna inom AU 

vid överföring av kollektiva erfarenheter och kunskaper för Sherborn. Informanterna menade 

att de lär av varandra på arbetsplatserna i ett socialt och praktiskt sammanhang(a.a), vilket 

leder till en utveckling av förståelsen för det respektfulla bemötandet. En stor del av lärandet 

och utvecklingen av det respektfulla bemötandet utvecklades tydligt med hjälp av de praktiska 

och reflekterande lärstilarna tillsammans med andra medarbetare samt med stöd från 

nyckelpersonerna(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985; Lundmark 1998). Det praktiska 

lärandet för Sherborn bidrog till utvecklingen för reflekterande lärandet för metoden med 

hjälp av medarbetarnas inre språk, vilket leder till nya insikter och utveckling av yrkesrollen. 

 Enligt informant 2 är målet med Sherborn mänsklig kontakt och att öka deltagarnas 

kroppsliga stimulans genom mänskliga rörelser. Enligt informant 2 bidrar Sherborn till 

effekten ökad självkänsla hos deltagarna: ”(…)att öka kroppens stimulans och det är jätte 

viktigt. Det är också bra för mänsklig rörelse och kroppskontakt som vi alla behöver(…). Det 

är syftet och riktlinjen med Sherborn inom daglig verksamhet, att öka kroppsstimulans och 

kommunikationen mellan mig och deltagaren och öka tilliten.(…)”(Informant 2). Informant 2 

menade att Sherborn var användbart för att hjälpa hen att läsa av kroppsspråk hos deltagarna 

då flera av dem inte har något utvecklat yttre språk: 

”Att det kan här kan hjälpa mig att läsa kroppsspråk och icke verbala kommunikation. 

Att det kan hjälpa mig att knyta relationen mellan mig och deltagaren. Ja så att jag har 

ett mål som man utgår efter, (…)Det blir ju bättre arbetssätt,(…)huvudmålet eller 

meningen med Sherborn eller det som är meningsfullt är mänsklig rörelse. Det är det 

som är det meningsfulla med sherborn”(informant 2). 
 

För att lära känna deltagarna och deras kroppsspråk krävs det att medarbetarna inom AU 

befinner sig i en miljö med rätt förutsättningar för lärandet och att de har kunskap om 

deltagarna. Det kräver en social miljö som stimulerar medarbetarnas lärande, kompetens och 

utveckling som är bundet i samverkan med medarbetarna och verksamheten. Detta har en 

tydlig koppling till den moderna lärandeprocessen enligt Ellström och Hultman(2004) 
            

7.2 Kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn 
 

7.2.1 ”Att förstå hur det känns” 
 

Kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn var ett introduktionstillfälle för metoden, vilket 

kan definieras som en enklare form av kompetensutveckling. Enligt Rönnqvist(i Ellström & 

Hultman, 2004) var kompetensutvecklingsinsatsen anpassad efter verksamhetsledningens 

krav på vilken grundkompetens medarbetarna ska ha för metoden och en höjning av den 

formella utbildningsnivån bland medarbetarna inom AU. Kompetensutvecklingsinsatsen för 

Sherborn fokuserar enligt Lundmark(1998) på resultat snarare än effekter, då målsättningen är 

att introduktionstillfället endast ska bidra till en grundläggande kompetens för Sherborn. 

Kompetensutvecklingsinsatsen och nyckelpersonernas insatser är därmed ingen garanti för 

utvecklingen av informanternas lärande och kompetens, detta enligt Ellström(1996).  

 Enligt Ellströms(1992) syn på lärande stimulerades endast den lägre formen av lärande 

vid genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn, det vill säga ett 
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”anpassningsinriktat lärande”. Lärande utvecklades endast utifrån det som var givet, varken 

målet och förutsättningarna för kompetensutvecklingsinsatsen ifrågasattes eller 

utvecklades(a.a.). Vid genomförandet upprepades endast nyckelpersonernas instruktioner för 

användandet av Sherborn. Detta leder inte till någon inre förståelse eller någon mental 

utveckling, vilket motsvarar den mekaniska processen för lärande enligt Vygotskij(1978, 

1995, 1999). Även enligt Ellströms(1992) tolkning av lärande bidrog 

kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn inte till en högre form av lärande, nämligen ett 

utvecklingsinriktat lärande för reflektion under genomförandet av 

kompetensutvecklingsinsatsen(a.a.).  

      Informanternas uppfattning av kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn kan ha 

påverkats av flera olika faktorer, som tidigare erfarenheter, individuella förutsättningar och 

kunskaper samt medarbetarnas motivation(Lundmark, 1998). Genomförandet bestod främst 

av praktiska Sherbornövningar som informanterna fick prova att utöva tillsammans med andra 

medarbetare i ett socialt sammanhang med stöd från nyckelpersonerna. Enligt Informanterna 

var genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen även lite teoretiskt, vilket innebar 

information om syftet och tankesättet för Sherborn. Informant 1 menade att 

kompetensutvecklingsinsatsen endast var en introduktion till metoden och till tankesättet för 

Sherborn:”(…)vi praktisera ganska mycket övningar(…) Dom berättade ju lite och sen fick vi 

göra lite övningar med olika rörelser och så”(informant 1).  

 Enligt Ellströms(1996) syn på kompetensutveckling fokuserade introduktionstillfället på 

utvecklingsbehov i verksamheten och på att nya medarbetare inom AU som inte har någon 

utbildning inom Sherborn ska få ta del av de grundläggande kunskaperna för metoden. Detta 

då målsättningen är att alla medarbetare i verksamheten ska vara grundutbildade i Sherborn: 

”Eftersom ju att det har kommit nya människor och då måste dom veta vad innebär 

Sherborn. Det var därför vi gick introduktionstillfället.(...).Men att vi nu fick prova 

själva, det som var tanken nu, att vi skulle prova själva hur det känns med Sherborn, så 

vi själva kan ha uppfattning. Vilka känslor får vi själva när vi använder Sherborn på 

oss själva. Så vi själva kan ha uppfattning när vi provar med den övningen på x och y. 

Det är därför det finns introduktion.(…)”(informant 2). 
 

Vid genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn var det viktigt att 

medarbetarna som deltog utvecklade en förståelse för Sherborn och dess syfte. Enligt Eliasson 

och Targama(2005) är förståelse en bidragande faktor för ett lönsamt resultat av 

kompetensutvecklingen. Som enligt Vygotskijs syn på språket(1978, 1995, 1999) var det vid 

genomförandet av introduktionstillfället för Sherborn främst det yttre men även det inre 

språket av betydelse, dels för informanternas inre reflektion och dels för informanternas 

interaktion och utbyte av tankar med andra medarbetare samt med nyckelpersonerna.  

 Det som flera av informanterna upplevde som lärorikt med kompetensutvecklingsinsatsen 

var att de tillsammans med andra medarbetare fick möjligheten att i praktiken prova olika 

rörelsemetoder för Sherborn på varandra samt pröva olika vardagliga arbetsmoment för att få 

en uppfattning om hur det känns för deltagarna, vilket motsvarar Säljö och Vygotskijs syn på 

lärandets utveckling i olika kontextuella sociala sammanhang(Säljö, 2000, 2005; Vygotskij, 

1978, 1995, 1999). Informanterna är eniga om att det är viktigt att delta i 

introduktionstillfället för Sherborn för att förstå hur det känns när de utför Sherbornövningar 

då många av deltagarna inte har något utvecklat yttre språk: 

”ja det är som(…) säger, att det är ju väldigt viktigt innan man börjar att man kanske 

ska få prova en tipp, en liftsele eller att bli rullad innan man börjar jobba med det själv. 

Så att man vet själv innan man kan testa arbetssätten innan man gör det på deltagaren 

så att man gör det samma.(…). För det är sånt man kanske inte tänker på innan hur det 
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är att bli rullad eller hur det känns om man inte har gjort det eller blivit utsatt för det 

själv(…)(informant 1). 
  
Flera av informanterna menade att de tog till sig Sherborn bättre efter att de hade deltagit i 

introduktionstillfället, ”men man tar ju åt sig mer av Sherborn nu när man har lite 

introduktion så att säga.”(informant 4). Dock menade några av informanterna att 

introduktionstillfället kunde innehållit mer praktisk kunskap om Sherborn och att det inte var 

tillräckligt med instruktioner för de olika övningarna, ”Ja men lite mer utbildning skulle man 

nog vilja ha fått, haha.”(informant 3).  

 När informanterna deltog i introduktionstillfället för Sherborn hade tre av fyra 

informanter ingen tidigare utbildning inom Sherborn. Således upplevde vissa av 

informanterna att det skulle vara nyttigt med ytterligare utbildning och att de gärna önskade 

att få delta i fler kompetensutvecklingsinsatser för Sherborn. En av informanterna i 

fokusgruppen för Sherborn uppmärksammade inte det egna ansvaret för att utveckla sitt 

lärande. Informanten förlitade sig istället på yttre faktorer enligt Vygotskijs(1978, 1995, 

1999) syn på yttre faktorer i den proximala utvecklingszonen som nyckelpersonernas insatser 

och redskap som kompetensutvecklingsinsatser för hens lärande av Sherborn. Enligt 

Ellströms(1992) syn på lärande uppfattades informanten ha en traditionell syn på lärandet. 

Detta med fokus på kunskapsöverföring mellan informanten och nyckelpersonerna i en 

institutionaliserad utbildningsmiljö, med fokus på lärandet om Sherborn, vilket är en planerad 

process styrd av tydliga riktlinjer för metoden. 
 

7.2.2 Formell & informell Sherborn 
 

Lärandet för Sherborn utvecklades både i formella och informella lärandesammanhang. Enligt 

Lundmarks(1998) syn utvecklas lärandet i dagliga arbetet tillsammans med andra medarbetare 

och vid formella utbildningsinsatser.  

 Två gånger i veckan sker gemensamma formella Sherbornträffar utanför AU, då 

medarbetare och deltagare samlas i ett socialt sammanhang och utför Sherbornövningar. Detta 

leds av nyckelpersonerna för Sherborn. Tre av fyra informanter i fokusgruppen hade endast 

genomfört grundutbildningen för Sherborn vid genomförandet av fokusgruppintervjun. En av 

informanterna upplevde att introduktionstillfället var begränsat och att hen önskade mer 

praktisk kunskap om Sherbornrörelserna för att kunna tillfredsställa deltagarnas behov 

ytterligare. Informanten upplevde inte att kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn hade 

bidragit till ett bestående lärande, vilket resulterade i en bristfällig kompetens om metoden, 

”ja det är att man skulle behöva mer praktisk kunskap om Sherborn(…) ja men det vore ju 

bra att kunna dom här rörelserna. För jag kan ju inte dom rörelserna alltid”(informant 3).  

Trots att informant 3 ansåg att introduktionstillfället för Sherborn gav för lite praktisk 

kunskap om rörelserna, var informanterna överens om att Sherborn är användbart verktyg för 

deltagarnas fysiska utveckling och kommunikation då metoden går att anpassa efter 

deltagarnas behov.  

 Det som flera av informanterna upplevde som tryggt var att nyckelpersonerna för 

Sherborn jobbar i verksamheten. Detta bidrar till att de kan vända sig till dem för råd om hur 

de ska anpassa metoden efter deltagarnas behov samt förutsättningar: 

 ”Men samtidigt så har ju vi där jag jobbar har vi en av handledarna inom Sherborn 

som jobbar på vår arbetsplats som kan instruera i alla rörelser(...). Vi får ju också 

mycket tips och coaching om hur man kan jobba, ”ja man kan ju göra såhär med den 

här arbetstagaren till exempel, så jag känner mig ju aldrig så utlämnad direkt, eller det 

är ju aldrig så att jag inte vet vad jag ska göra för det finns ju nästan alltid någon som 

håller i taktpinnen”(informant 1).  
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Nyckelpersonerna för Sherborn är en resurs för informanternas potentiella utvecklingsnivå 

enligt Vygotskijs(a.a.) syn på lärandets potentiella utvecklings nivå enligt den proximala 

utvecklingszonen. Nyckelpersonerna är dock ingen garanti för att uppnå ett bestående lärande, 

det kräver att individen tar ett eget ansvar för sitt lärande enligt Säljös(2000, 2005) tolkning 

av lärandeprocessen.  

 Informanterna menade att använda Sherborn påverkade inte bara hur de arbetar med 

deltagarna under de formella Sherbornstunderna utan även det övriga arbetet med deltagarna. 

Informanterna menade att det finns ett informellt tankesätt för Sherborn som präglar deras 

dagliga arbete med deltagarna. Det informella tankesättet för Sherborn utvecklades tydligt 

med stöd av den reflekterande lärstilen. Enligt Lundmark(1998) utvecklas den reflekterande 

lärstilen när informanterna reflekterar över syftet med Sherborn och dess effekter med hjälp 

av det inre språket. Det informella tankesättet för Sherborn utvecklades tydligt enligt Ellström 

och Hultmans(2004) syn på det sociala samspelet mellan medarbetarna och deltagarna i en 

specifik miljö samt av kulturella faktorer i verksamheten. Det informella tankesättet skapade 

en särskild ”Sherbornanda” i verksamheten. Informant 1 använde Sherborn vardagligt i sitt 

arbete med deltagarna men informanten kallade det då inte för Sherborn, vilket var den” 

informella Sherborn”. För informant 2 var det viktigt att själv förstå Sherborn innan metoden 

användes på deltagarna, ”ja men att ansvara för metoden och ta ett eget ansvar för att lära sig 

och utveckla metoden hos sig själv. Så att man kan transportera kunskapen till 

andra”(informant 2). Utvecklingen och lärandet av Sherborn skulle därmed enligt informant 

2 inte vara upprepning och imitation av nyckelpersonernas instruktioner. Detta är en tolkning 

som motsvarar Vygotskijs(19978, 1995, 1999) syn på lärandets mekaniska process. För att 

undvika ett lärande enligt den mekaniska processen behöver informanterna således utveckla 

en förståelse för Sherborn och det respektfulla bemötandet innan de utövar metoden på 

deltagarna(a.a.).   

 Tre av fyra informanter hade ingen utbildning och lite erfarenhet av Sherborn vid 

genomförandet av introduktionstillfället som var i maj 2014.  Det som var intresseväckande i 

fokusgruppen för Sherborn var att en av informanterna hade mer teoretisk och praktisk 

kunskap för metoden än de övriga informanterna. Anledningen var att informanten hade 

längre arbetslivserfarenhet samt att hen hade påbörjat en grundutbildning i Sherborn för flera 

år sedan. I hens utbildning som både var mer teoretisk och praktisk än introduktionstillfället 

för Sherborn. Informanten hade därmed andra förutsättningar för att förstå de teoretiska och 

praktiska kunskaperna för Sherborn än de övriga informanterna som deltog i 

introduktionstillfället. Informantens lärande var enligt Ellströms(1992) synsätt ett 

utvecklingsinriktat lärande då hen hade förmågan att på en högre nivå än de övriga 

informanterna analysera kring användandet och syftet för Sherborn genom självständig 

problemlösning och inte genom att ta förutsättningarna för givna(a.a.). Informanten 

uppfattades därmed ha utvecklat ett utvecklingsinriktat lärande enligt Ellström(1992) redan 

innan hen deltog i kompetensutvecklingsinsatsen för Sherborn. Informanten kunde på ett 

utvecklat sätt beskriva hens uppfattning av skillnaden mellan de kortsiktiga resultaten för 

användningen av Sherborn i jämförelse med de långsiktiga effekterna, vilket motsvarar 

Lundmarks(1998) synsätt på skillnaden mellan resultat och effekter. Informanten 

uppmärksammade vikten av det egna ansvaret för lärandet av Sherborn och förlitade sig inte 

enbart på yttre lärandefaktorer som nyckelpersonerna och kompetensutvecklingsinsatser, 

vilket motsvarar Säljös(2000, 2005) syn på lärandeprocessen. Informantens lärande om 

Sherborn uppfattades vara både praktiskt och reflekterande. Med hjälp av reflektion 

utvecklades informanten tankesättet ”tänka först handla sen”, vilket resulterade i en större 

förståelse för Sherborn här kan vi också se en koppling till den reflekterande lärstilen(Honey 

& Mumford, 1982, i Cox, 1985; Lundmark 1998). Detta skedde genom att hen samlade 

kunskap på egen hand som sedan analyserades med det inre språket och det yttre språket för 
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den sociala interaktionen med medarbetare samt nyckelpersonerna. Här kan vi se en tydlig 

koppling till Vygotskijs(1978, 1995, 1999) tolkning av språkets användning. När informanten 

kombinerade det inre och det yttre språket samt den praktiska aktiviteten för Sherborn i en 

samlad aktiv process utvecklades informantens praktiska och abstrakta intelligens. Här finns 

det tydliga kopplingar till Vygotskijs(1978) syn på människans utveckling med hjälp av 

språket. Det inre språket ger människan möjlighet till reflektion samt att det yttre språket ger 

människan en möjlighet till utbyte av erfarenheter och åsikter med andra människor enligt 

Vygotskij(a.a.). De övriga informanterna i fokusgruppen fokuserade dock främst på den 

praktiska användningen för Sherborn. 
 

7.3 Resultat & Analys för metoden Taktipro 
 

7.3.1 Kroppskännedom 
 

Enligt informanterna innebär Taktipro en metod för ”massageteknik” som fokuserar på ytlig 

beröring. Taktipro är ett redskap som används i verksamheten utifrån deltagares behov, vilket 

motsvarar Säljö och Vygotskijs tolkning av människans användning av redskap(Säljö, 2000, 

2005; Vygotskij, 1978, 1995, 1999).  Taktipro är enligt informanterna inte som klassisk 

massage som innebär massage främst av musklerna. Informanterna använder sina händer som 

ett fysiskt redskap när de jobbar med Taktipro, vilket motsvarar både Säljö och 

Vygotskijs(Säljö 2000, 2005; Vygotskij, 1978, 1995, 1999) tolkning av fysiska redskap. 

Informanterna menade att Taktipro används för att öka kroppsuppfattningen och stimulera 

känselsinnet hos deltagarna i ett socialt sammanhang mellan deltagaren och medarbetaren, 

”Ja det är det är en slags massageteknik. Taktil betyder ju beröring.(…) Ja att man 

stimulerar känselsinnet för att ja öka kroppsuppfattningen, ja det är det de går ut 

på”(informant 5).  

 Informanternas lärande för Taktipro stimulerades med olika lärstilar som de praktiska och 

reflekterande(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985; Lundmark 1998). Lärandet utvecklades 

när informanterna fick praktiskt träna och använda metoden samt reflektera över deltagarens 

mottagande både under och efter genomförandet. En stor del av informanternas lärande för 

Taktipro sker i det dagliga arbetet när de fick samspela med sin omgivning med hjälp av 

överföring av kollektiva erfarenheter från nyckelpersonerna i form av kunskap samt 

färdigheter, detta motsvarar Säljös(2000, 2005)tolkning av lärandets utveckling i ett socialt 

sammanhang. Informanternas lärande och uppfattningar påverkades av de materiella, 

kulturella och strukturella betingelser som är kopplade till informanternas individuella 

egenskaper och förutsättningar, enligt Säljös(2000, 2005) tolkning av lärandets utveckling. 

 Enligt Informanterna används Taktipro inte enbart på personer med funktionshinder. 

Metoden kan även anpassas efter olika människors behov och förutsättningar.  Informanterna 

var eniga om att resultatet och effekterna för användandet av Taktipro utifrån ett socialt 

sampel bidrog till ett lugn både för dem själva och för deltagarna på kort och lång sikt, vilket 

motsvarar Lundmarks(1998) tolkning av resultat och effekter. Taktipro används i 

verksamheten som ett redskap för att öka deltagarnas kroppsuppfattning och igenkännande av 

personer med hjälp av beröring. För informanterna är Taktipro ett redskap även för att öka 

kontakten med deltagarna och få dem att slappna av samt öka blodcirkulationen i kroppen 

med hjälp av fysisk beröring.  Taktipro är således anpassat efter deltagarnas och 

verksamhetens behov samt krav på en höjning av den formella utbildningsnivån bland 

medarbetarna inom AU, detta enligt Rönnqvist(i Ellström & Hultman, 2004) tankar kring 

kompetensutveckling inom vården.  
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7.3.2 Deltagarcentrerad Taktipro 
 

Fler av deltagarna som tillhör AU har inte något utvecklat yttre språk och har därmed svårt att 

uttrycka sig, vilket motsvarar Vygotskijs(1978, 1995, 1999) tolkning av det yttre språket. 

Taktipro är enligt således ett användbart redskap för medarbetarna för att stärka den sociala 

och fysiska kontakten med deltagarna  

 Informanterna var eniga om att det var viktigt att Taktipro anpassades efter deltagarnas 

individuella behov, problematik och funktionshinder för att metoden ska kunna bidra till 

positiva resultat som välmående, avslappning och effekter som ökad rörlighet samt förbättrad 

kroppsuppfattning. Detta motsvarar Anttilas(1999) synsätt av mätbara resultat och effekter 

som kan härledas till insatsen. Informanterna ansåg att det är viktigt att känna deltagarna och 

deras kroppsspråk innan de använd metoden. Enligt informanterna uppmärksammade de hela 

tiden resultat och effekter med användandet av Taktipro,”ja och till slut så får man ju det, och 

det är ju det man har sett att dom kommer själva och sträcker fram handen”(informant 7). 

 Många av deltagarna inom AU är autistiska vilket leder till att de kan ha svårt med 

fysiskberöring, därför sker genomförandet av Taktipro alltid på deltagarnas villkor. Att kunna 

individanpassa genomförandet för Taktipro är en grundförutsättning enligt informanterna. För 

det krävs det både rätt kompetens och kunskap om deltagarna samt om metoden. ”ja sen får 

man ju anpassa det efter personen man gör det på också väldigt mycket. Det är ju viktigt att 

läsa av och se.(…)” (informant 7). Att anpassa Taktipro efter deltagarnas behov innebär 

enligt informanterna, att alltid ha ett respektfullt bemötande och att vara observant. Enligt 

informanterna består Taktipro dels av det formella användandet av metoden dels av det 

informella tankesättet för närvaro, medvetenhet och det respektfulla bemötandet som präglar 

informanternas vardagliga arbete med deltagarna.  

 För att utveckla den sociala kontakten med deltagarna använde informanterna olika 

fysiska redskap, som till exempel blissbilder för att öka interaktionen med deltagarna, detta 

motsvarar både Säljös och Vygotskijs tolkning av fysiska redskap(Säljö, 2000, 2005; 

Vygotskij, 1978, 1995, 1999). Detta för att kommunicera med deltagarna utan att behöva 

använda det yttre språket. Fysiska redskap som blissbilder och språket är redskap som 

informanterna använder sig av för att upprätthålla samt utveckla lärandet av Taktipro, detta 

motsvarar Vygotskijs(1978, 1995, 1999) syn på lärandets utveckling med hjälp av språket.  
 

7.4 Kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro 
 

7.4.1 ”Ett tankesätt” 
 

Informanterna i fokusgruppen för Taktipro var väldigt homogena vad gäller erfarenheter, 

kompetens och uppfattning av kompetensutvecklingsinsatsen samt metoden Taktipro.    

Informanternas lärande genom kompetensutvecklingsinsatsen påverkades troligtvis av 

betingelser i verksamheten, som antingen kan ha underlättat eller försvårat informanternas 

lärande och utveckling, vilket motsvarar Ellström och Hultmans(2004) syn på lärandets 

utveckling i en verksamhet. Dock bör kompetensutveckling och utbildning aldrig ses som en 

garanti för lärandets utveckling och en automatisk överföring av kunskap(Ellström, 1996).   

 Informanterna var eniga om att grundutbildningen för Taktipro bidrog till både ny samt 

uppdaterad kunskap för Taktipro. Informanternas utvecklade vid genomförandet av 

kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro även sociala färdigheter som samarbetsförmåga 

samt kommunikationsförmåga, vilket är en utveckling av den sociala kompetensen enligt 

Ellström(1992). Resultat av kompetensutvecklingsinsatsen bidrog till en utveckling av 

informanternas yrkesroll. Detta innebär nya kunskaper och insikter som behövs för att 

förbättra verksamheten både på lång och kort sikt enligt Eliasson och Targama(2005). 
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Kompetensutvecklingsinsatsen var anpassad efter verksamhetens efterfrågan på kompetens 

och utbildningsbehov utifrån bestämda krav från ledningen samt att informanterna själva 

önskade att få delta på grund av olika sociala processer som gemensam motivation samt 

intresse för metoden. Detta är enligt Ellström(1992) grundläggande fokus för genomförande 

av utbildningsinsatser i arbetslivet. Informanterna menade att kompetensutvecklingsinsatsen 

inte bara bidrog till formell kunskap och kompetens om en metod för massageteknik, det 

bidrog även till ett tankesätt för närvarande och medvetande i det vardagliga arbetet med 

deltagarna: 

”Tanken är ju lite med det här i utbildningen att man ska få med ett tankesätt i det här 

vardagliga arbetet. När sätter någon i rullstolen så stryker man ryggen till exempel för 

att visa det här är ryggen. Att man använder sig utav tankesättet hela tiden, man kanske 

inte behöver gå undan för att kunna ta till sig det i det vardagliga arbetet. ”(informant 

5). 
 

Kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro var omfattande och bestod av flera formella 

utbildningstillfällen som byggde på tydligt angivna mål, som stimulerade informanternas 

utvecklingsinriktade lärande, enligt Ellströms(1992) syn på lärandeprocessen. Här syns det 

tydligt att det utvecklingsinriktade lärandet stimulerades ett flertal lärstilar, nämligen den 

praktiska, den reflekterande samt den logiska(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985; 

Lundmark, 1998). Detta stimulerades genom praktiska övningar med feedback från 

nyckelpersonerna, inre reflektion över metodens syfte och vikten av att det fanns en mening 

för lärandet av metoden(a.a.). Dock uppfattades inte den aktiva lärstilen som relevant vid 

genomförandet.  

 Informanterna upplevde att de kom till insikt om användandet av Taktipro och det 

informella tankesättet för metoden i en social miljö med stöd från andra medarbetare och 

nyckelpersonerna samt med hjälp av både det yttre och inre språket, vilket motsvarar 

Vygotskijs(1978, 1995, 1999) synsätt på människans användning av språket i ett socialt 

sammanhang. Grundutbildningen för Taktipro bidrog till en utvecklad närvaro och 

medvetenhet för ”det respektfulla bemötandet” i det dagliga arbetet med deltagarna, vilket var 

minst lika viktigt som metoden i sig enligt informanterna, ”ja närvaron, att man verkligen är 

fokuserad på det man gör. Det är det som är själva tanken med Taktipro, att man ska ha just 

det respektfulla bemötandet.”(informant 5). Att delta i grundutbildningen för Taktipro var en 

uppskattad påminnelse enligt informanterna för medvetenheten i arbetet och bidrog till en 

utvecklad kompetens för deras arbete i verksamheten, ”men efter utbildningen har man ju fått 

ett annat medvetande.”(informant 7) och informant 6 instämmer i detta, ”(...)Men nu är det 

mycket mer så att man är mer medveten”(informant 6). Informanterna var eniga om att 

metoden inte bara kan användes vid formella ”massagetillfällen”. Taktipro är även ett 

informellt tankesätt som kan appliceras i vardagliga arbetssituationer med deltagarna: 

”Tanken är ju lite med det här i utbildningen att man ska få med ett tankesätt i det här 

vardagliga. När sätter någon i rullstolen så stryker man ryggen till exempel för att visa 

det här är ryggen. Att man använder sig utav tankesättet hela tiden, man kanske inte 

behöver gå undan först utan att kunna ta till sig det i det vardagliga arbetet” (informant 

5).  
  

Informanterna hade efter genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen utvecklat både en 

formell och en informell kunskap samt kompetens om Taktipro. Informanterna menade att 

Taktipro kan kombineras tillsammans med metoden Sherborn, då det finns stora likheter i 

tankesätten för de båda metoderna. 

 Två av fyra informanter hade ”Taktiprostunder” inlagt i arbetsschemat. Övriga 

informanter kunde däremot smyga in och anpassa användandet av metoden i flera olika 

situationer i arbetet med deltagarna. Informanterna var eniga om 
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kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro hade gett dem både teoretisk och praktisk kunskap 

för att använda metoden. Informanterna menade att Taktipro kunde användas både på 

deltagarna och på deras kollegor i ett socialt sammanhang när tiden fanns. Detta var 

uppskattat från båda hållen. Informanterna menade att massera varandra var ett sätt att få 

medarbetarna att koppla av. Taktipro är således ett viktigt verktyg i verksamheten för såväl 

den sociala interaktionen med de andra medarbetarna som med deltagarna, här finns det en 

tydlig koppling till Säljö och Vygotskijs tolkning av den sociala interaktionsprocessens 

utveckling med hjälp av verktyg(Säljö, 2000, 2005; Vygotskij, 1978, 1995, 1999). Dock 

ansåg flera av informanterna att resultaten och effekterna från kompetensutvecklingsinsatsen 

behövdes tas till vara ytterligare genom att lägga in avsatt arbetstid i schemat för 

användningen av metoden samt genom att genomföra flera återträffar med andra medarbetare 

som hade deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen. Lärandeprocessen för Taktipro fortsätter 

att utvecklas när informanterna kan överföra och ta del av kollektiva erfarenheter från andra 

medarbetare, på så vis kan informanterna lära av varandra i ett socialt sammanhang(a.a.). När 

fokusgruppintervjun genomfördes hade en återträff genomförts, ”jag tycker det skulle vara 

skönt och bra med fler träffar på (…) haha!” (informant 6) och med medhåll från informant 

7, ”ja för då blir det ju av att ses och följer upp. Så att man får ta del av det själv också 

eftersom vi inte tar oss tid att massera och bli masserade. Så underhåller man ju det på ett 

sätt”(informant 7). Återträffarna stimulerades tydligt, utöver av den praktiska och 

reflekterande lärstilen, även av den aktiva lärstilen(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985; 

Lundmark, 1998). Den aktiva lärstilen yttrade sig då informanterna diskuterade med varandra 

och genom aktiv problemlösning med nyckelpersonerna omfattande ”här och nu 

aktiviteter”(a.a.).  

 Det som flera av informanterna uppskattade med kompetensutvecklingsinsatsen för 

Taktipro var att nyckelpersonerna som höll i grundutbildningen även jobbar i verksamheten. 

Nyckelpersonerna är en stor resurs för utvecklingen och lärandet av Taktipro bland 

medarbetarna. Nyckelpersonerna har stor kunskap och kompetens för metoden samt om 

deltagarnas behov. På grund av nyckelpersonernas nära koppling till verksamheten var 

innehållet i grundutbildningen anpassat efter den aktuella miljön inom AU. Enligt informant 6 

så är det en fördel att ha nyckelpersonerna för Taktipro som kollegor då de finns nära till 

hands vid eventuella problem. Nyckelpersonerna har därmed en tydlig ”lärarroll” för 

utvecklingen av informanternas lärande enligt den proximala utvecklingszonen(Vygotskij, 

1978). Nyckelpersonerna är således en viktig resurs för att underhålla kunskapen och 

kompetensen för Taktipro även efter genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen, ”Är 

det så att man har väldiga problem med någon eller för att utföra det med någon arbetstagare 

så skulle jag höra av mig till kursledarna som jobbar i verksamheten eller bolla med mina 

kollegor som också har gått dom här utbildningarna”(informant 6). För att informanterna ska 

fortsätta utvecklas med hjälp av nyckelpersonerna krävs det engagemang och planering för 

framtida återträffar, vilket det inte finns någon konkret planering för enligt informanterna. 

Därmed var det ingen i verksamheten som hade ett konkret ansvar för det fortsatta lärandet 

och utvecklingen av Taktipro. 
 

7.4.2 Bidragande engagemang  
 

Informanterna var nöjda och entusiastiska för både metoden Taktipro och genomförandet av 

grundutbildningen för metoden. Informanterna ansåg sig vara motiverade att fortsätta jobba 

med Taktipro och önskade att flera av deras kollegor skulle få ta del av grundutbildningen. 

Informanternas påtagliga motivation för Taktipro påverkades troligtvis av de materiella, 

kulturella och strukturella betingelser som är kopplade till informanternas individuella 

egenskaper och förutsättningar, erfarenheter samt det sociala samspelet i verksamheten. 



28 
 

Informanternas, medarbetarnas och nyckelpersonernas kollektiva erfarenheter av Taktipro är 

viktiga resurser för verksamheten och medarbetarnas möjlighet att lära av varandra samt att 

gemensamt utveckla nya kunskaper och färdigheter för metoden. 

 Kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro bidrog utöver kunskapen om metoden till 

utveckling av informanternas sociala kompetens och kommunikationsförmåga, vilket 

motsvarar Ellströms(1992) synsätt på den sociala kompetensens utveckling. Medarbetarnas 

kompetens för att samarbeta med varandra under och efter genomförandet av 

kompetensutvecklingsinsatsen var minst lika viktigt som lärandet om Taktipro.  

       Informanterna anser att det är viktigt att träna på att använda metoden på sina kollegor för 

att hålla igång tekniken för metoden, trots att det inte skedde under de arrangerade formella 

”Taktiprotillfällena”. Informanterna är eniga om att det är betydelsefullt att få tillfällen för att 

öva massagetekniken på andra medarbetare eftersom att de kan uttrycka sig med hjälp av det 

yttre språket för hur genomförandet känns. Flera av informanterna uppmärksammade hur 

viktigt det är att ta ett eget ansvar för utvecklingen av egna lärandet och för att hålla igång 

kunskapen om det informella tankesättet för Taktipro levande, vilket motsvarar Säljös(2000) 

tolkning av att individen tar ett eget ansvar för sitt lärande.  

 För att hålla igång metoden och det informella tankesättet var informanterna eniga om att 

flera gemensamma återträffar var önskvärda för att stimmulera det gemensamma lärandet för 

metoden. Dock hade bara en sådan återträff inträffat vid genomförandet av 

fokusgruppintervjun. Den sociala interaktionen mellan medarbetarna var en viktig del i deras 

utveckling för arbetet i verksamheten, ”Ja det var jätte bra så det är därför det är bra att 

träffas lite efteråt så att man kan få byta lite erfarenheter. Och få höra hur andra och hur 

dom gör, det är ju en bra grej. Dela med sig av erfarenheter och så”(informant 7). 

Informanterna var eniga om det är lärorikt att träffa andra medarbetare som också har gått 

grundutbildningen för Taktipro för få ta del av hur de jobbar med metoden och för att 

uppdatera minnet. Efter genomförande av kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro 

använde informanterna sig av verktyg som blissbilder och det yttre språket samt 

kroppsspråket i den sociala interaktionsprocessen med deltagarna samt med andra 

medarbetare i syfte att utveckla metoden och deras lärande för Taktipro.  
 

7.4.3 ”Det praktiska genomförandet” 
 

Enligt informanterna var genomförandet av grundutbildningen för Taktipro teoretisk men 

främst praktiskt. De pedagogiska metoderna i kompetensutvecklingsinsatsen var anpassade 

efter informanternas individuella lärstilar och utbildningsbehov i verksamheten. 

Kompetensutvecklingsinsatsen fokuserade på det som var praktiskt relevant i arbetet med 

deltagarna och verksamhetens målsättningar. Genomförandet skedde tillsammans med 

nyckelpersonerna för Taktipro och med andra medarbetare i ett socialt sammanhang. 

Processen för informanternas lärande och utveckling skedde därmed enligt den proximala 

utvecklingszonen, med stöd från nyckelpersonerna och det sociala samspelet mellan andra 

medarbetare. Informanterna förklarade att de under genomförandet av 

kompetensutvecklingsinsatsen fick prova på att utföra massagetekniken för Taktipro på 

varandra och så byttes de av för att få prova ”olika händer”. På så vis övergick det praktiska 

lärandet vid beröringen till den reflekterande lärstilen för uppfattningen och reflektion om hur 

metoden upplevdes. Informanterna var eniga om grundutbildningen för Taktipro till stor del 

var praktisk men det fanns även ett gediget teoretiskt material som de kunde ta del av vid 

sidan av, ”ja den var väldigt praktiskt upplagd. Ja så att man fick träna mycket själv. Så dom 

visade väl lite först och sen fick man göra lite själv. Så fick man även en pärm med lite 

litteratur där fick man väl läsa på mest lite efteråt”(informant 8). Informanterna menade att 

de uppskattade att genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen till stor del var praktisk, ” 
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jag tycker dom var jätte duktiga på att utbilda. Mig passar det att genomförandet var så 

praktiskt!”(informant 8). Informanterna kunde med hjälp av tidigare erfarenheter inom 

området för Taktilmassage och på grund av en god kännedom av deltagarna utveckla en 

förståelse för hur Taktipro kan anpassas efter deltagarnas och verksamhetens behov. Detta 

bidrog till ett utvecklingsinriktat lärande där informanterna tog eget ansvar för lärandet och 

genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen med hjälp av att undersöka syftet och 

målsättningen med Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatsen.  

      Kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro och användandet av metoden bidrog till ett 

utvecklat förhållningssätt för medvetenhet samt för det respektfulla bemötandet i det dagliga 

arbetet med deltagarna. För att hålla den formella användningen av metoden och det 

informella förhållningssättet för Taktipro levande så menade informanterna att det var viktigt 

med återträffar då informanterna fick möjlighet att reflektera, repetera och öva teknikerna på 

varandra samt få praktiska instruktioner från nyckelpersonerna, ”för jag tror ändå att vi sist 

när vi var på (… )för återträffen att vi tyckte det var bra och jag tror att dom tyckte det också, 

att dom får ha lite koll på oss haha”(informant 6). Detta stimulerades tydligt med de aktiva 

och reflekterande lärstilarna(Honey & Mumford, 1982, i Cox, 1985; Lundmark, 1998). 

Informanterna menade att lärandet för Taktipro underhölls på bästa sätt då de fick träffa andra 

medarbetare och nyckelpersoner i sociala sammanhang för att utveckla det praktiska och 

reflekterande lärandet för metoden. Informanternas lärande och utveckling var därmed en 

social process, som utvecklades när informanterna samspelade med varandra, enligt Säljö och 

Vygotskijs syn på lärandeprocessen(Säljö, 2000, 2005; Vygotskij, 1978, 1995, 1999). Detta 

för att utveckla en slutgiltig produkt, nämligen den praktiska och reflekterande kunskapen för 

Taktipro samt det informella tankesättet, det respektfulla bemötandet. 

 Informanterna hade under och efter genomförandet av grundutbildningen tillgång till ett 

teoretiskt material. Det teoretiska materialet uppfattades dock inte vara lika motiverande att ta 

del av, i jämförelse med att praktisera Taktipro i ett socialt sammanhang tillsammans med 

andra medarbetare och med nyckelpersonerna. De fysiska redskapen i form av det teoretiska 

materialet användes dels för att kunna införskaffa och dels för att bevara samt utveckla 

kunskapen för metoden, vilket motsvarar Säljös och Vygotskijs tolkning av människans 

utveckling med hjälp av fysiska redskap(Säljö, 2000, 2005; Vygotskij, 1978, 1995, 1999). Det 

teoretiska materialet är dock ingen garanti för informanternas lärande och utveckling då 

informanterna i första hand själva ansvarar för sitt eget lärande och utveckling.  

 Att bevara och utveckla kompetensen för metoden i ett socialt sammanhang uppfattades 

dock vara svårt enligt informanterna, ”jag vet inte om vi kommer ha några fler återträffar. 

Man skulle ju önska det, för att hålla det lite levande och så.(…)”(informant 5).  
 

7.5 Sammanfattning av Resultat & Analys 
 

Resultatet av studiens frågeställning, vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna 

Sherborn och Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? besvarades med hjälp 

av studiens syfte, att undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn och 

Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att 

undersöka medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för 

kompetensutvecklingsinsatserna samt metoderna i relation till deras arbete. Studiens 

frågeställning har besvarats med hjälp av symboliserande underkategorier för empirin utifrån 

informanternas uppfattningar och utsagor av kompetensutvecklingsinsatserna och metoderna. 

Underkategorierna skildrar essensen av empirin både på djupet och på bredden. Empirin 

analyserades med hjälp av studiens teori, det sociokulturella perspektivet och dess syn på 

lärandets utveckling enligt den proximala utvecklingszonen vilket innebär distansen mellan 

människans utvecklingsnivå och den potentiella utvecklingen med stöd och vägledning från 
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”lärare” samt det sociala samspelet, språket och användningen av olika fysiska redskap som 

blissbilder för den sociala interaktionen enligt Vygotskij(1978, 1995, 1999). Empirin 

analyserades med stöd från tidigare forskning inom området för studien. Studien har fokuserat 

på fyra lärstilar som har varit framträdande i både formella och informella 

lärandesammanhang som informanterna deltog i.  

      Resultatet av studien påvisar att det fanns både likheter och olikheter i informanternas 

uppfattning av metoderna Sherborn och Taktipro samt i uppfattningen av 

kompetensutvecklingsinsatserna för dessa metoder. Jag anser att studiens resultat kan bidra 

till att belysa medarbetarnas uppfattning av metoderna och kompetensutvecklingsinsatserna 

på ett sätt som kan vara till användning för verksamhetsledningen inför kommande 

pedagogiska insatser inom likande områden i syfte att främja medarbetarnas lärande och 

kompetens. Detta då studien uppmärksamar vikten av det sociala samspelet och språkets 

betydelse för lärandet samt för vilka lärstilar som har varit framträdande vid genomförandet 

av kompetensutvecklingsinsatserna. Studien uppmärksammar resultat och effekter av 

Sherborn och Taktipro som påverkar medarbetarnas vardagliga arbete med deltagarna, 

nämligen det informella tankesättet för det respektfulla bemötandet.  

 Kompetensutvecklingsinsatserna för metoderna omfattade olika insatser. Dessa insatser 

har bidragit till att utveckla och förändra medarbetarnas interna kompetens(Ellström & Kock, 

1993). Enligt Ellström(1996) är utbildning och kompetensutvecklingsinsatser aldrig en garanti 

för att informanterna ska utveckla någon form av lärande eller bestående kunskap. 

 Uppfattningen av kompetensutvecklingsinsatsen och metoden Sherborn påverkades 

troligen av det snedvridna urvalet för fokusgruppen. Informanten med den utökade kunskapen 

uppfattades ha ett utvecklingsinriktat lärande om Sherborn som stimulerades av att 

informanten tog eget ansvar för lärandet genom att undersöka innebörden av Sherborn och 

inte ta förutsättningarna förgivet(Ellström, 1992). De övriga informanterna i 

fokusgruppintervjun för Sherborn hade endast utvecklat ett anpassningsinriktat lärande för 

metoden. ”Det anpassningsinriktade lärandet innebär att individen/gruppen lär sig något 

utifrån det som är givet i relation till uppgiften, målet och dess förutsättningar utan att 

ifrågasätta, påverka eller försöka förändra det givna sammanhanget”(Ellström, 1992, sid 66).     

I kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro utvecklades en högre form av lärande, ett 

utvecklingsinriktat lärande, vilket innebar att informanterna samspelade med sin omgivning 

för att utveckla sin kunskap och kompetens för metoden i enlighet med Ellströms(1992) 

synsätt på lärande. Informanterna utvecklade sociala färdigheter i samband med 

genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro. De sociala färdigheterna 

innebar en utveckling av informanternas yrkesroll, samarbetsförmåga och 

kommunikationsförmåga(Ellström, 1992).  

      Informanternas uppfattning av Sherborn och Taktipro påverkades av den språkliga 

interaktionsprocessen samt användningen av olika fysiska redskap som blissbilder. 

Informanterna använder sig av det yttre språket för kommunikation med sina kollegor och det 

inre språket för reflektion samt kroppsspråket i den sociala interaktionsprocessen med 

deltagarna. Detta motsvarar Vygotskijs(1978, 1995, 1999) tolkning av språket som redskap. 

När informanterna kombinerar språket och den praktiska aktiviteten för Sherborn samt 

Taktipro i en aktiv process utvecklas informanternas praktiska och abstrakta intelligens(Säljö, 

2000, 2005). Informanternas uppfattning av kompetensutvecklingsinsatsen för både Sherborn 

och Taktipro tyder på att genomförandet främst var inriktat på den praktiska lärstilen. Enligt 

Lundmark(1998) är den praktiska lärstilen fokuserad på arbetsmoment som är kopplade till 

den praktiska nyttan för ett arbetsmoment. Kompetensutvecklingsinsatsen för Taktipro var 

även inriktad på den reflekterande samt den logiska lärstilen. Den logiska inlärningsstilen 

symboliseras av individer som tilltalas av teoretiska resonemang och grundläggande 

metoder(a.a.). Den aktiva lärstilen var inte lika framträdande i 
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kompetensutvecklingsinsatserna för metoderna, då lärandet varken stimulerades genom 

problemlösning eller intensiva diskussioner(a.a.).  
 

8. Diskussion 
 

I detta avsnitt förs resonemang kring studiens genomförande och resultat utifrån en kritisk 

infallsvinkel. Därefter diskuteras studiens tillförlitlighet och slutligen presenteras förslag till 

framtida studier.  
 

8.1 Metod 
 

Studiens syfte, att undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn och Taktipro 

samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att undersöka 

medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för kompetensutvecklingsinsatserna 

samt metoderna i relation till deras arbete, bidrog till att besvara studiens frågeställning, 

vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna Sherborn och Taktipro samt 

kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? Studiens frågeställning besvarades med stöd av 

studiens empiri, teori och tidigare forskning inom området. Studien genomfördes med hjälp 

av fokusgruppintervjuer. 

 Min uppfattning om den första fokusgruppintervjun för Sherborn var att informanterna 

talade mer till mig än vad de diskuterade med varandra. I fokusgruppintervjun för Taktipro 

var jag mer bekväm i min roll och tydligare med att informera informanterna om hur själva 

genomförandet skulle gå till. I fokusgruppen för Taktipro diskuterade informanterna mer med 

varandra än med mig, vilket uppfattades som givande både för studien och för dem. I 

framtiden kommer jag att ta med mig dessa lärdomar för genomförandet av 

fokusgruppintervjuer och ha i åtanke hur viktigt det är att vara tydlig med vad som förväntas 

av informanterna innan genomförandet. Trots att den första fokusgruppen för Sherborn inte 

tycktes ha ett lika lyckat genomförande som den andra fokusgruppintervjun för Taktipro blev 

resultatet av empirin intressant och användbar för studiens analys då fokusgruppen för 

Sherborn inte var homogent utformad. Det fanns skillnader i kunskaper samt erfarenheter av 

metoden hos informanterna, vilket var intressant i analysprocessen av empirin. Detta kommer 

att uppmärksammas närmare i diskussionen för urvalet.  

 I efterhand blev jag medveten om att jag innan genomförandet av fokusgruppintervjuerna 

hade en underliggande uppfattning om vad jag förväntade att informanterna skulle ha för 

uppfattning av Sherborn och Taktipro. Detta bidrog till att jag till en början blev besviken 

över det empiriska materialets innehåll. När det empiriska materialet granskades och 

analyserades gick det upp för mig att empirin besvarade studiens frågeställning. Det jag 

kommer att ta med mig inför framtida studier utifrån detta är att försöka vara mer objektiv och 

inte ha några direkta förväntningar på empirins resultat.  I framtiden kommer jag att ta lärdom 

av detta och förstå hur viktigt det är att förlita sig på empirin och inte övertolka innehållet så 

att empirin förlorar sin essens.  
 

8.2 Urval 
 

Då urvalet av informanter för fokusgrupperna Taktipro och Sherborn skedde i samverkan med 

en av enhetscheferna kan detta ha bidragit till en lägre grad av tillförlitlighet för studiens 

resultat. Det är viktigt att uppmärksamma att studien inte hade kunnat genomföras om inte 

enhetschefens hade hjälp till med studiens urval. Studiens resultat innehåller nyanser i 

informanternas utsagor som indikerar att informanterna har vågat uttrycka sig både positivt 

och negativt trots enhetschefens val av informanter.  
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 Kravet för urvalet för Taktipro var att alla informanterna skulle ha deltagit i 

grundutbildningen för Taktipro. ”Taktiprogruppen” var i stort sett homogen i sin utformning 

förutom att informanterna jobbade i olika arbetsgrupper. Urvalskriteriet för Sherborn var att 

alla informanterna skulle ha deltagit i introduktionsutbildningen för metoden. Dock kom det 

fram i början av genomförandet av fokusgruppintervjun för Sherborn att en av informanterna 

hade längre arbetserfarenhet än de övriga informanterna och att informanten för tre år sedan 

hade påbörjat en grundutbildning inom Sherborn men som hen aldrig avslutat på grund av 

föräldraledighet. Detta bidrog till att informanten hade mer kunskap och erfarenhet av 

metoden Sherborn än de övriga informanterna i gruppen. Det bör tilläggas att jag aldrig blev 

informerad om detta innan genomförandet av fokusgruppintervjun. Jag är därmed medveten 

om att urvalet blev något snedvridet på grund av detta, vilket kan ha påverkat reliabiliteten för 

fokusgruppen för Sherborn. Det som var positivt med det avvikande urvalet i fokusgruppen 

för Sherborn var att analysen av resultatet blev mer innehållsrikt och spännande på grund av 

sammansättningen av informanter i fokusgruppen. Urvalet för ”Sherborngruppen” bidrog till 

en intressant infallsvinkel för studiens resultat och analys enligt tolkningen med det 

sociokulturella perspektivets syn på lärandets utveckling i sociala sammanhang. I efterhand 

ångrar jag därför inte urvalet för fokusgruppen för Sherborn då jag anser att studiens resultat 

blev intressant och att lärdomar kunde tas av genomförandet. Den erfarenhet jag tar med efter 

detta är att i framtiden försöka ha en bättre insyn i kriterierna för urvalet och hur urvalet 

genomförs.  
 

8.3 Genomförande 
 

Vid flera tillfällen under genomförandet av fokusgruppintervjun för Sherborn inträffade det 

att informanten med den utökade kunskapen för Sherborn tog över en stor del av intervjun. 

Vid vissa tillfällen försökte jag styra över frågorna till de övriga informanterna så de också 

skulle få komma till tals. Jag uppfattade att de övriga informanterna blev ganska hämmade i 

sina uttalanden på grund av detta. Jag vet dock inte med säkerhet om detta berodde på brist på 

kunskap inom området eller om de kände sig hämmade av informanten med den utökade 

kunskapen för Sherborn. Vid genomförandet av fokusgruppintervjun för Sherborn förekom 

det dessutom vissa språkbarriärer mellan mig och en av informanterna, vilket bidrog till att 

det ibland var svårt att förstå vad informanten menade. Jag anser dock att vi ändå förstått 

varandra och att stora delar av innehållet var användbart för studiens resultat.  

      Vid genomförandet av fokusgruppintervjun för Taktipro diskuterade informanterna med 

varandra främst under genomförandet. Informanterna var nästan alltid överens om sin syn på 

kompetensutvecklingsinsatsen och metoden Taktipro. Det kan eventuellt ha varit ett felaktigt 

beslut av mig vid urvalet att informanterna skulle arbeta på olika arbetsplatser i verksamheten. 

Syftet med detta var att få fram varierade uppfattningar. Beslutet kan dock ha bidragit till att 

informanterna istället blev hämmade i sina uttalanden då de kände sig obekväma när de inte 

kände varandra så bra. I framtiden kan detta vara värt att fundera över vid genomförande av 

urval för fokusgrupper. 
 

8.4 Resultat & Analys 
 

Studiens syfte är att undersöka medarbetares uppfattning av metoderna Sherborn och 

Taktipro samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa. Studien syftar även till att 

undersöka medarbetarnas uppfattning av resultaten och effekterna för 

kompetensutvecklingsinsatserna samt metoderna i relation till deras arbete. Studiens 

frågeställning, vilken uppfattning har medarbetarna av metoderna Sherborn och Taktipro 

samt kompetensutvecklingsinsatserna för dessa? Studiens frågeställning besvarades med hjälp 
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av empirin som analyserades och tolkades med stöd av studiens teori, det sociokulturella 

perspektivet och tidigare forskning.  

 Resultatet visar att kompetensutvecklingsinsatserna inte enbart innebar genomförandet av 

en introduktion och en grundutbildning för Sherborn och Taktipro. Metoderna innebar även 

att ett gemensamt informellt tankesätt, det respektfulla bemötandet. Tankesättet om det 

respektfulla bemötandet präglar informanternas vardagliga arbete med deltagarna och 

uppmärksammar betydelsen av att vara närvarande och medveten i sitt arbete. Informanternas 

uppfattning av kompetensutvecklingsinsatserna påverkades av det sociala sammanhanget och 

såväl från det praktiska lärandet samt stödet av nyckelpersonerna. För att förstå innebörden av 

metoderna var informanterna tvungna att komma till en inre insikt om vad metoderna innebar 

innan de användes på deltagarna.  För att uppnå denna inre insikt fick informanterna prova att 

använda metoderna på varandra och se hur de uppfattas.  

 Då kompetensutvecklingsinsatserna för Sherborn och Taktipro hade olika utformning var 

det inte rimligt att dra allt för stora slutsatser kring informanternas gemensamma 

uppfattningar. Tiden efter genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna kan eventuellt 

också ha påverkat informanternas uppfattningar. Det jag har tagit lärdom av i studien är att det 

inte alltid är nödvändigt att genomföra en utvärdering med hjälp av ett erkänt 

utvärderingssystem för att följa upp en kompetensutvecklingsinsats. För att få kunskap om 

medarbetares uppfattning kan det vara lika användbart att informellt lyssna till medarbetarnas 

uppfattningar av en kompetensutvecklingsinsats.  

 Det bör nämnas att studien inte har uppmärksammat informanternas motivation inför och 

efter genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna. Motivationsaspekten kan ha haft en 

påverkan på informanternas uppfattningar och lärandeprocess. Inför framtida studier kan det 

vara intressant att studera motivationsaspektens påverkan på informanternas uppfattningar. 

Jag anser att det sociokulturella perspektivet brister vid synen på inre och yttre 

motivationsfaktorer som kan ha betydelse för informanterna uppfattning av 

kompetensutvecklingsinsatserna. Jag ställer mig dock frågan om informanternas tidigare 

bakgrund, erfarenheter och kunskap samt inställning kan ha påverkat resultatet mer än vad 

som kom fram i studiens resultat? Har nyckelpersonerna och själva genomförandet av 

kompetensutvecklingsinsatsen större betydelse för informanternas uppfattning av 

kompetensutvecklingsinsatserna än vad som kom fram i studien? På grund av studiens 

begränsning till att endast studera informanternas uppfattning av 

kompetensutvecklingsinsatserna samt metoderna för dessa var det inte möjligt att närmare 

studera informanternas uppfattning av nyckelpersonernas roll för genomförandet av 

kompetensutvecklingsinsatserna.  
 

8.5 Studiens bidrag & begränsningar  
 

Vad studiens resultat kan bidra med inför andra kompetensutvecklingsinsatser är att 

uppmärksamma att kompetensutvecklingsinsatser inte enbart syftar till ett lärande för 

metoder, utan insatserna har i detta fall än mer bidragit till att ett informellt tankesätt etableras 

hos medarbetarna och inom verksamheten. Studien påvisar också att lärandet inte enbart 

utvecklas genom formella lärandesituationer utan även i informella lärandesammanhang. 

Detta sker genom det praktiska lärandet och i den sociala interaktionen mellan medarbetarna i 

det dagliga arbetet i verksamheten. Medarbetarna lär av varandra vid överföringen av 

kollektiva erfarenheter i form av kunskap och färdigheter. Denna sociala interaktion i 

lärsituationer kan dessutom bidra till att skapa en informell samhörighet mellan medarbetarna. 

Studien påvisar även vikten av god vägledning och samarbete med mer kompetenta 

medarbetare för att uppnå lärandets potentiella utvecklingsnivå. 
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 Studien har genomförts i samverkan med områdeschefen och en av enhetscheferna för 

AU, vilket var en förutsättning för genomförandet av studien. Områdeschefen och 

enhetschefens inblandning kan ha haft en påverkan på informanternas uttalanden. Efter 

genomförandet av studien har jag funderat på om studiens resultat hade kunnat se annorlunda 

ut om jag hade kunnat påverka urvalsprocessen ytterligare för att nå en högre tillförlitlighet. 

Däremot upplevdes inte enhetschefens inblandning i urvalsprocessen som något hämmande 

för informanterna, vilka uppfattades vara öppna och uppriktiga i sina uttalanden, då både 

positiva och negativa uppfattningar diskuterades i fokusgrupperna. Det som kan ha haft en 

påverkan på studiens resultat var, som jag tidigare nämnt, att fokusgruppen för Sherborn inte 

var en helt homogen avseende deltagarnas kompetens. Jag vill dock påstå att det snedvridna 

urvalet av fokusgruppen för Sherborn i efterhand inte var något negativt utan det var snarare 

positivt för studiens resultat. Det uppstod därigenom en variation i den sociala konstruktionen 

av fokusgruppen som påverkade uppfattningarna om kompetensutvecklingsinsatsen och 

metoden Sherborn.  

 Valet att anonymisera informanterna har troligtvis påverkat studiens resultat. På grund av 

studiens sekretess har jag inte har kunnat använda mig av vissa delar av empirin då en av 

informanterna hade en kraftig utländsk brytning. Detta bidrog till att flera citat från 

informanten inte har använts i studien då de troligtvis skulle avslöja hens identitet.  

        Det som var komplicerat vid studiens genomförande var den objektiva tolkningen av 

empirin. Då jag omedvetet hade förutfattade meningar om informanternas uppfattningar av 

kompetensutvecklingsinsatserna samt metoderna, vilket påverkade mina förutfattade 

meningar kring studieområdet. Det jag har lärt mig av detta är, oavsett hur objektiv forskarroll 

jag försöker att inta, att det är svårt att åsidosätta förutfattade uppfattningar. 

 Jag är medveten om att informationen som är hämtad från Uppsala kommuns hemsida är 

vinklad till deras fördel. Informationen från det aktuella verksamhetsområdets hemsida var 

dock en förutsättning för pretentionen av de valda områdena. Jag är även medveten om att 

studiens resultat eventuellt hade blivit mer berikande om ytterligare teorier om 

motivationsfaktorer hade använts för analysen av empirin, då empirin hade vissa kopplingar 

till motivationsfaktorer. Dock var inte heller detta möjligt på grund av studiens omfattning 

och bristande tid.  
 

8.6 Förslag till framtida studier 
 

Inför framtida studier kan det vara intressant att undersöka hur medarbetarna uppfattar 

nyckelpersonernas roll, både som medarbetare och utbildare. Det vore intressant att med hjälp 

av teorier för motivationsfaktorer undersöka samma område men med utökat fokus på 

motivationsaspektens påverkan på medarbetarnas uppfattningar. 
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                          Bilaga 1 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Examensarbete i 

Pedagogik C, 15 hp 

 

Information angående deltagande i fokusgruppintervjun av  

Taktipro & Sherborn 

Jag heter Anna Lindström och läser sista terminen till personalvetare vid Uppsala Universitet. 

Jag håller just nu på med en studie om deltagandet i kompetensutvecklingsinsatser för 

områdena Taktipro och Sherborn.  

Syfte och mål med mitt projekt: 

Under våren 2014 genomförde jag en utvärderingsstudie för olika 

kompetensutvecklingsinsatser tillhörande kompetensutvecklingsprojektet Salut 2. Jag kommer 

nu under hösten/vintern 2014 att genomföra en uppföljningsstudie för deltagare inom Taktipro 

och Sherborn. Mitt mål och syfte med studien är att genomföra två fokusgruppintervjuer med 

respektive fyra medarbetare från Aktivitet och Upplevelse som har deltagit i 

kompetensutvecklingsinsatser för metoderna Taktipro och Sherborn. 

 

Fokusgruppintervjuer innebär att en mindre grupp disskuterar ett välbekant ämne för gruppen. 

I detta fall kommer ämnet att vara Uppfattning av kompetensutvecklingsinsatserna 

Taktipro/Sherborn samt för metoderna.  

Ni har tidigare fått information om att fokusgruppintervjuerna ska ske via er enhetschef...  

Fokusgruppintervjun om Taktipro och Sherborn är viktig att genomföra för att få kunskap om 

er individuella uppfattning av insatserna och dess betydelse för verksamheten samt era 

deltagare.  

 

Genomförande och tidsplan 

Jag vänder mig nu till dig för att få ett samtycke till genomförandet av fokusgruppintervjun 

och för att upplysa dig om dess genomförande. Deltagandet är frivilligt och du kommer att 

vara anonym. Intervjun kommer att spelas in men det är enbart jag som kommer att lyssna på 

inspelningen.  

 

Tid och plats för genomförandet: 

Plats: … 
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Sherborne 2/12  

kl, 7.30-8.30 

 

Taktipro 5/12 

kl, 7.30-8.30 

Konfidentialitet/Sekretess 

Största möjliga konfidentialitet/sekretess kommer att eftersträvas i undersökningen genom att 

inga obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig 

som är undersökningsledare. I resultatrapporteringen, som sker i form av en examensuppsats 

vid Uppsala Universitet, kommer du som informatör att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till en enskild individ.  

Rapporten kan komma att innehålla enskilda citat men de kommer att publiceras anonymt!  

 

Vid eventuella frågor angående fokusgruppintervjun eller studien kan ni nå mig på;  

Mail: … 

Mobil: 070… 

Du tillfrågas härmed om deltagande vid denna undersökning. Bekräfta ditt deltagande 

genom svara på detta mail eller ring mig på mitt mobilnummer.  

STORT TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 

Med vänlig hälsning/ Anna Lindström 
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Bilaga 2  

 
Intervjuguide för fokusgruppintervjuerna Sherborn/Taktipro 

Deltagare: … 

Presentation av deltagarna i fokusgruppintervjun 

1. Presentation av Sherborn/Taktipro 

- Arbetssättet, metoden, användandet. 

2. Upplevelser/ uppfattningar om ”Kompetensutvecklingsinsatsen” 

- Tankar, genomförandet, uppfattningar, gemensamma/individuella upplevelser 

3. Användandet av metoderna Sherborn/Taktipro 

- Har metoderna använts eller -ej? 

- Uppfattningar, genomförandet 

4. Resultat och uppfattningar. 

- Deltagare, verksamheten 

5. Tankar om framtiden 

- Planer, planering och återkoppling 

Eventuella tillägg 
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