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VÅRA 45 MINUTER

TRANSFORMATION- UTVECKLING/FÖRÄNDRING 
Språket- små steg Insoo och Carl

Film DOK
Film Vittnesmål från LFsamtalsledare under 
utbildningsdag 3
Ev en utgångspunkt: intrinsic motivation och FLOW 

Skapa möjligheter för andra att transformeras eller
ta små steg- är det skillnad? 
Hur gör du/vill du göra? 
Hur använda DOK?



Om vi gjort coachnings-
överenskommelsen och 
lösningsscenariot finkornigt 
så har vi en tydlig inriktning.
Redan där kan 
transformation ha skett- eller 
så kan vi jobba vidare med 
små steg, eller både och?



Tankar som jag hade med mig in redan för två år sen när jag gick in i ett 
EUprojekt om transformativt lärande.

Utveckling inom LF: från att ge hemuppgifter mot att det räcker med detaljerade, 
finkorning beskrivningar av mirakelscenariot- är det ett tecken på att vi har än 
mer har tilltro till det transformativa?

Så vad jag här avser med med transformation…. Ungefär som att lära sig att 
cykla: det är sedan svårt att inte kunna det!





TRANSFORMATION

Omvandling Förvandling



Transforma)vt lärande 
Jack Mezirow var en amerikansk sociolog oh 
professor i vuxenutbildning, Columbia University.

När vi börjar fundera över vad som händer och om 
vår egen roll i denna händelse sker en förändring
eller transformering av perspektv=transformaFvt 
lärande. Det karaktäriseras av eH särskilt säH aH 
reflektera där vi utvärderar de förutsäHningar som 
våra antaganden vilar på. Vi ifrågasäHer de insikter 
som vi hiKlls kommit fram Fll: vi ser på själva 
ramarna för vårt säH aH se världen, mer öppet, 
reflekterande och känslomässigt möjligt aH 
förändra.



FÖRÄNDRING

Utveckling, omändring



”Vanlig förändring” kan vara omedveten 
eller medveten . Den kan vara planerad 
av mig själv eller andra (management 
och förändringsledning t ex) 
Jag börjar banta på måndag… och slutar 
på fredag när jag är sugen på fredagsmys 
med vin och choklad…



Källa:
A Transformative 
Edge – Knowledge, 
Inspiration and 
Experiences for 
Educators of Adults



ICF definierar coaching som ett partnerskap 
med klienter i en tankeväckande och kreativ 
process som inspirerar dem till att maximera 
deras personliga och professionell potential.



…processen börjar ofta med att synliggöra 
resurser som redan finns. Wittgenstein och 
språket kan vara svårbegripligt men vissa 
saker är lätta att förstå och koppla till LF.
Vii främjar förändring genom att ta fram det 
som verkligen är viktigt men som vi inte ser 
därför att det är så enkelt och familjärt.

Det här är från Insoos samtal med pojken 
Carl som dagen innan hade försökt ta sitt 
liv… Insoo resonerar så här om konkreta 
steg…



Källa:
More than
miracles…,  
De Shazer, 
Dolan, 
Korman m fl





För att stödja all typ av önskvärda skillnader efter samtalen så har jag 
börjat använda DOK. I utbildning, verksamhetsutveckling, grupp- och 
teamcoachning, enskilda samtal…. Grundkälla DOK: Haesun Moon.



Film, 
S Öster, 
källa DOQ
H Moon



FILM JOHANNA



Vi pratar sällan om abstrakta begrepp…Att ”göra något” kräver 
motivation- vill vi främja FLOW?

Intrinsic motivation is when you do something because you love 
it. Csikszentmihalyi said the highest intrinsic motivation is a flow 
state where self-consciousness is lost, one surrenders completely 
to the moment, and time means nothing…a competent musician 
playing without thinking, or a surfer catching a great wave and 
riding it with joy.

Extrinsic motivation is when your motivation to succeed is 
controlled externally. That includes doing something to avoid 
getting into trouble or working hard to earn more money. That 
type of motivation is short-lived.



Mihaili Csikszentmihalyi



Vad gör du redan som bidrar ti ll  att 
skapa möjligheter för andra att 
transformeras eller ta små steg- är det 
skillnad för dig? 

Vad vill  du göra mer av?

Hur kan du använda DOK i 
transformation eller annan förändring?



CARING-
LISTEN 

FOR WHAT 
THEY CARE 

ABOUT

Caring* is at the heart of
transformation. We need to care
about the participants by listening for 
what they care about.

Noterat från: Marilyn Mehlmann, 
workshop EU Erasmus+ funded
project “Building capacity for 
transformative learning”

*kindness and consern for others

http://www.hostingtransformation.eu/tl-practitioners/

