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På kurs mot produktivt handlande

Redan Aristoteles konstaterade att det goda livet uppstår ur en
god mänsklig verksamhet. Med "verksamhet" menade han
utövandet av de funktioner och förmågor som är säregna för
människan. Upplevelsen av meningsfullhet, lycka och hälsa är
en följd av själva verkandet. Harmoni och tillfredsställelse är
inte något som människan äger eller ett passivt själstillstånd.
De blir till genom en produktiv verksamhet.
Många forskare och tänkare har sedan dess pekat på samma
förhållande. Allt fler sentida observationer och forskningsrön
tyder på att Aristoteles utgångspunkt är mer förenlig med
människans natur än den praxis som i dag existerar i arbetsli
vet. Edward de Bonol skiljer t ex mellan vattenlogik och stenlo
gik där han menar att stenlogiken är det tänkande som i dag
praktiseras. De Bono visar att vattenlogiken är mer samstämd
med människans naturliga tänkande. Den baseras på hur något
blir till medan stenlogiken baseras på vad något "är". Jose Luis
Ramfrez, en av våra moderna svenska filosofer, pekar på sam
ma fråga i sin humanvetenskapliga handlingsteori. I den nyut
komna boken "Organisationsteori på svenska'J2 erbjuds ett stort
antal exempel på resonemang med ett liknande innehåll.
l
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De Bono E 1996: Vattenlogik. Stockholm. Svenska Dagbladets Förlag.
Czarniawska, B (ed) 1998: Organisationsteorier på Svenska. Stockholm.
Liber Ekonomi.
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Också vi i Samarbetsdynamik AB har fängslats av samma grund
tankar. Vi har under många år studerat och utvärderat "god
praxis i frontlinjen". Trots att de verksamheter vi studerat finns
i helt olika branscher och i helt olika sektorer i samhället så
växer samma bild fram.
Man har i dessa "goda exempel" medvetet brutit mot vad man
uppfattat som de destruktiva tankemönster som medfört att
man tvingats förneka sin delaktighet i "verkandet". Dessa
mönster medförde att man förlorade kontakten med nuet och
förnekade den frihet att handla och välja som finns inbyggd i
den mänskliga naturen. Man fann med andra ord att den praxis
som formas ur de konventionella resonemangen om verksam
het och verkande både var personlighetsfientlig och
produktivitetshämmande.

I de goda exempel vi studerat har man inte i första hand skapat
nya ledningssystem eller koncepts. Man har heller inte försökt
finna nya sätt att verka eller försökt skapa nya organisationsfor
mer. Man har istället sökt ett nytt och gemensamt sätt att se på
sitt eget verkande.
Själva betraktelsesättet har således förändrats. Negligerade
aspekter har framhävts. Problem som tidigare dominerat har
kunnat tonas ner. Resonemangen har lett till en ny praxis,
större delaktighet och bättre produktivitet. När vi samlades på
kurs på Kunskapens Hus i Grundsund var det just våra, dvs
Samarbetsdynamik AB:s, erfarenheter och resonemang kring
denna praxis som deltagarna hoppades kunna få del av i mer
samlad form under en kursvecka.
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På kurs mot produktivt handlande

En annorlunda praxis låter sig inte så lätt beskrivas i ord. Vi vet
dessutom vilka stora svårigheter olika eldsjälar haft att beskriva
vad de gjort och bli förstådda. Därför kunde vi inte förvänta oss
att vi ens i en kurs med utvalda och engagerade deltagare
skulle kunna undfly att konfronteras med de traditionella och
vanemässiga resonemangen.
Vad de uppfattade helt rätt utifrån sina utgångspunkter behövde
vi naturligtvis ibland ifrågasätta och problematisera. Vår upp
läggning av kursdagarna med utgångspunkt från den nya praxis
vi kände till måste med n ödvändighet bli förvirrande för delta
garna. Det var därför alldeles naturligt att vi i kommunikationen
med deltagarna stötte på svårigheter och att det skapades
missförstånd. Många av dessa missförstånd reddes ut på vägen.
De behöver inte vidare fördjupas och utredas.
Vitsen med kursen var emellertid att utgå från deltagarnas
situation och frågor. Teorin måste därför komma efter prakti
ken. Många av de oklarheter som uppstod under kursen visar
sig vid närmare eftertanke vara av mer principiell och allmän
giltig karaktär. Sådana oklarheter kan vi förvänta oss dyka upp i
en eller annan form i alla resonemang och i alla utbildningar
där vi behandlar detta ämne.
Sådana frågor måste fördjupas och beskrivas med en större
precision och noggrannhet än vad som var m öjligt under kur
sen. Därför har det känts viktigt att så här i efterhand dokumen
tera och fördjupa våra resonemang. Vi skapar en ny utbildnings
princip. Kurslitteraturen kommer i efterhand - baserat på vad
som varit oklart och förbryllat oss och deltagarna.

5
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Temporära organisationer

Ordet "vi" är mångtydigt och kan misstolkas. Ändå måste vi
använda det. Ordet vi refererar till en gemenskap eller ett
kollektiv. De som sitter i samma flygplan kan antingen göra en
kollektiv resa eller en gemensam resa. I det första fallet är alla
underkastade samma mål och handlingsprogram, i det andra
fallet utnyttjar alla samma tekniska resurser, samma flygmaskin
och samma färdväg för att att nå sina personliga mål och fullbor
da sina egna intentioner.3 Så var det också med vår kurs.
Det mentala "vi" som vi normalt använder oss av refererar
vanligen till en social eller rumslig dimension. "Vi i vår familj",
"vi på nätet" eller "vi på vår arbetsplats". I det moderna livet

tillkommer emellertid också en tidsdimension vilket vi inte är
så vana vid och som ställer till problem både när det gäller att
försöka skapa en gemenskap och referera till ett kollektiv. Både
gemenskapen och kollektivet blir temporärt vilket vi inte gärna
vill erkänna. De har en början och ett slut.
Mötet i Grundsund var naturligtvis knutet till platsen och de
personer som anmälde sig men dessa båda dimensioner är inte

3

Ramirez J L 1998: Den kooperativa staden - En aristotelisk teori om den
mänskliga samhörigheten. Ett bidrag till Kooperativ Forskarkonferens
"Forskande gemenskap". Stockholm. Nordregio
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tillräckliga för att definiera vårt kollektiv eller vår gemenskap.
De som var där hade kunnat göra sig fria att träffas just vid
denna tid. De hade med andra ord valt att använda denna
speciella vecka just för detta ändamål. Platsen och personerna
var inte oviktiga - men de var inte ensamt avgörande för den
grupp som skapades.
Ett socialt tidsrum skapar både ett kollektiv och en gemenskap
inom vars ram vi ser oss som beroende av varandra. Kollekti
vets "vi" är svagare än gemenskapens "vi" .. När en person säger
"vi" om detta sociala tidsrum uttrycker denne normalt också en
beredskap att acceptera det faktum att man ingår i och skall
medverka till att skapa en gemenskap. Ordet "dom andra"
innebär att man distanserar sig från det beroende som skapats
och inte ser sig delaktig i det gemensamma sociala tidsrummet
eller ansvarig för vad som görs inom dess ram.4 Man distanse
rar sig mentalt från den verklighet man är del av.
Begränsar man perspektivet till sociala och rumsliga förhållan
den kan man göra en sådan avgränsning. Man kan deklarera att
man inte "tillhör" en grupp. Man kan konstatera att man visser
ligen befinner sig rumsligt i ett kollektiv men utan att aktivt
engagera sig i vad som görs i dess namn.
Det nya tidsbegreppet gör detta svårt. Detta introducerar en
dynamik och en rörelse i tiden. Verkandet blir en skapelse. Alla
Begreppet socialt tidsrum bygger på att vi existerar i tre dimensioner
som entydigt preciserar vår position och därmed vår dynamik. Vi rör oss
med tiden mellan platser ihop med andra människor. Begreppet har
använts av bland annat Johan Asplund och i den sk tidsgeografin.
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Temporära organisationer

i det sociala tidsrummet ingår i verkandet vare sig man är
passiv eller aktiv. Enligt stenlogiken är verksamheten vad som
skall betraktas. Med vattenlogik blir det mänskliga "verkandet"
skeendets mening.
När vi talar om ett socialt tidsrum menar vi en typ av mental
konstruktion som individen gör av sig själv och sin omvärld.
Individens position i denna mentala modell har tidigare kunnat
vara relativt konstant och stabil. Utvecklingen i samhället har
emellertid lett till att den enskilda människan ständigt konfron
teras med kravet att expandera sitt sociala tidsrum och omtolka
och omformulera sina modeller av sig själv och världen. Positio
nen förflyttas ständigt. Detta har skapat en ny typ av identitets
problem som vi tidigare inte har behövt bry oss om.5
Det är ett faktum att individer i vår tid inte längre varken kan
eller vill vidmakthålla ett stabilt "jag" eller "vi" på samma sätt
som förr. "Jaget" är ett livsprojekt. En anpassning till denna nya
situation har blivit att säga att "jaget" och "viet" inte är stabila
och oföränderliga storheter. De förändras, utvecklas och skapas
i de mentala sociala tidsrum i vilka individen ser sig vara verk
sam. I många fall kan människor nästan tvingas utveckla multip
la personligheter.
Identitetsproblemematiken blir särskilt uppenbar i sk tillfälliga
eller temporära organisationer, tex projekt, kursverksamhet,
grupparbete, seminarier, möten, allianser etc.

5

Giddens A 1996: Modernitetens följder. Lund. StudentIitteratur.

9

Rolf A. Lundin påpekar> att den traditionella forskningen på
organisationer och sociala sammanslutningar systematiskt har
bortsett från den temporära karaktären av dessa. Det moderna
samhället har kraftigt expanderat människans livsrum vilket
leder fram till en önskan om en ökad rörlighet. Rörligheten
leder till temporära och tillfälliga tidsrum som därmed bäddar
för de problem vi som mänskligheten i dag brottas med.
Det är därför sannolikt att det faktum att individerna tvingas in
i sociala tidsrum av allt mer tillfällig karaktär skapar nya och
grundläggande svårigheter för dem när de måste orientera sig i
den moderna världen. I tillfälliga sociala tidsrum behövs en helt
ny praxis för att åstadkomma den trygghet, den permanens och
den pålitlighet i de sociala kontakterna som är en förutsättning
för ett gott liv.
Det är därför rimligt att tro att det stora intresset för Aristote
les och olika handlingsteorier är en följd av dessa förändringar
och nya krav. Det verkar således inte vara någon tillfällighet att
man i "de goda exemplen" fokuserar på verkandet snarare än
verksamheten. Den gamla tanken att människan är till för
organisationen byter riktning. Man skulle lika gärna kunna säga
att organisationen är till för människan. På den nya arbetsmark
naden är en säker och garanterad karriärgång ut och in i olika
verksamheter och organisationer ofta viktigare för individen än
att ha ett fast jobb.
6

Lundin, R: Temporära organisationer - några perspektivbyten i Czarni
awska, B (ed) 1998: Organisationsteorier på Svenska. Stockholm. Liber
Ekonomi.
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Praxis vad är det?

Ett socialt tidsrum skapar ett beroende. Kollektivet på resan
kan inte frånsäga sig det faktum att alla påverkar vad som
händer. Genom att de som ingår i det sociala tidsrummet
handlar utifrån vad man tror om de relationer och de beroen
den som finns i det skapas en praxis.
Ser man livet som en skapelseprocess är det inte möjligt att
avskärma sig från sin delaktighet i vad som sker. Man är med i
tillskapandet av skeendet vare sig man gör något eller bara är
passiv åskådare. Ansvarsfrågan blir mer brännande och kan inte
undflys.
I det moderna samhällslivet behöver man således inte känna

gemenskap för att tvingas se sig i samma sociala tidsrum som
andra. Det räcker att man är beroende av och påverkas av vad
de gör. Även ett krig eller en konflikt skapar således ett socialt
tidsrum där verkandet till mångas förvåning också innehåller ett
vi

"

".

Det gemensamma verkandet skapar en praxis som har

konkreta konsekvenser för de som deltar vare sig man engage
rar sig i konflikten eller inte.
En fixering vid "vi och dom" blir meningslös och motverkar
möjligheten att uppfatta och påverka det skeende som man
gemensamt lider av, tex skadegörelse, konflikt etc

11

Tanken på att skeendet "blir till" genom individers enskilda
handlande utifrån människans naturliga och inbyggda frihet
leder också fram till insikten att praxis per definition aldrig kan
uppstå genom lydnad, kommando eller yttre fastställda meto
der. Skulle man alltid kunna förutse vad människor kommer att
göra så vore studium av praxis ointressant.
Det är den inbyggda friheten i varje människa som gör det
meningsfullt och spännande att diskutera om och reflektera
över den praxis som utbildats. De kreativa lösningarna ger hopp
om förändringar i framtiden. När vi i kursbroschyren skriver
att god praxis och väl beprövad erfarenhet inte kan läras ut
genom regler eller recept syftar vi på denna definitionsfråga.
Regler och recept fokuserar på ett mekaniskt, stereotypt och
mekaniskt agerande som aldrig kan definieras som praxis.
Praxis kan således definitionsmässigt aldrig uppstå genom
åtgärder som kräver att deltagarna ger upp sin frihet och agerar
som om de vore skådespelare i en färdigskriven berättelse eller
pjäs. Trots detta är den traditionella undervisningen fylld av
ambitioner att åstadkomma just detta - dvs lära ut färdigformu
lerade principer, lösningar och arbetssätt.
Förr var handlingsutrymmet snävare. Då kunde man begränsa
praxis med yttre kontroll. I dagens expanderande värld med allt
fler tillfålliga och gränslösa verksamheter kan denna kontroll
inte längre fungera. Om man försöker använda denna typ av
kontroll skapas dramatiska spänningar och konflikter med de
grupper utanför de etablerade organisationerna dit människor
då kommer att söka sig.
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Praxis vad är det?

Trots att det är uppenbart att den i människans natur inbyggda
friheten inte kan förnekas och de gamla stabila sociala struk
turerna aldrig kan återskapas så återfaller människor ofta i
krav och önskemål på att använda de traditionella metoderna.
Friheten och den expanderande världen gör detta omöjligt. Vi
måste finna andra vägar.

Praxis, organisering och ledning
Praxis har en dubbelnatur som ofta gör den svår att synliggöra.
Friheten att välja innebär sällan att man väljer något totalt
annorlunda. Det är mer praktiskt att välja det invanda, bepröva
de och kända. Det skapar störst trygghet och pålitlighet.
Praxis omvandlas således ofta till regler, arbetsformer eller
modeller som man känner igen och snabbt kan anpassa sig till.
Dessa regler - inte praxis - ser ut att styra skeendet genom att
människor väljer, eller ser sig tvungna, att följa dem. Detta är
en synvilla.
Omvändningen gäller inte. Regler, modeller och arbetsformer
kan inte skapa praxis. Om man uppifrån och utifrån försöker
införa modeller och arbetsformer kan man visserligen begränsa
handlingsutrymmet men aldrig kontrollera det. Man kan aldrig
utsläcka friheten och blockera de moderna möjligheter som i
dag finns att utnyttja den. Praxis blir därför alltid något annat
än vad som föreskrivs av modellerna och reglerna.
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Den mänskliga inbyggda friheten måste accepteras. Detta är
inte enkelt. En av de svårigheter som uppstår när man möts i
ett nytt och tillfälligt socialt tidsrum är att var och en då söker
mönster för sin samverkan med den andra som man känner
igen och känner sig trygg med. Redan i denna process blocke
ras friheten.
Sannolikheten att man omedelbart skulle kunna "komma
överens" om "rätt" praxis blir mindre ju större olikheterna är
och ju mer skilda världar man kommer ifrån. För att skapa
samförstånd och samstämmighet måste det ske en anpassning
och en slags förhandling om vilken praxis man gemensamt skall
forma och hålla sig till..
Eftersom man i ett tillfälligt socialt tidsrum, som tex i vår kurs,
inte har tidigare gemensamma erfarenheter att bygga på eller
starka yttre krav på vad man måste göra så skulle man kunna
tro att deltagarna skulle utnyttja denna frihet för att tillsam
mans skapa den praxis som visar sig lämplig för vad man skall
utföra. I verkligheten visar sig emellertid detta sällan vara
fallet. En till synes "ostrukturerad" och ovan situation uppfattas
av de flesta människor som otrygg och osäker. I varje nytt
socialt tidsrum uppstår därför ett stort antal initiativ för att
påverka skeendet och snabbt försöka "skapa ordning". Det
uppstår ett behov av "organisering".
Därför talas det i dag i forskningen allt mindre om organisatio
ner och allt mer om organiseringsprocesser. Med detta menar
man inte gamla tiders organisationsutredningar utan just den
formning av ordning i tillfälliga sociala tidsrum som vi här

14

Praxis vad är det?

beskrivit. I organiserandet ingår handlingar som syftar till att
etablera det samförstånd om vilka yttre regler och normer som
krävs för att en god och konstruktiv praxis skall kunna utveck
las. Den tankefälla som då oftast uppenbarar sig är att man tror
att dessa regler styr eller blockerar praxis.
Erfarenheten motsäger detta antagande. Regler motverkar
sällan m öjligheten att etablera en fri och god praxis. De funge
rar istället trygghetsskapande. Regler och struktur bör införas
med deras trygghetsskapande funktion som utgångspunkt. När
den trygghetsskapande funktionen väl ersatts av en god praxis
och ett ömsesidigt förtroende kan reglerna överges.
Struktur och regler uppfattas emellertid inte alltid trygghets
skapande. Människor har erfarenheter av att de används för att
etablera makt i vilken de exploateras, förnedras eller förringas.
Att någon försöker definiera reglerna och skaffa sig tolkningsfö
reträde blir därför för många liktydigt med att man försöker
skapa sig herravälde över situationen. Därför blir ofta striden
om privilegiet att forma och omforma regler och bestämmelser
så hård.
Den som använder regler och struktur på ett destruktivt sätt
binder emellertid ris både åt sin egen rygg och dem som litar
på honom. Ansvaret för verkandet f lyttas från den enskilda
människan till en enstaka person eller grupp. Risken blir då
stor att individerna genom ett sådant övertagande förleds att
medverka i något för dem själva eller dem närstående destruk
tivt och skadligt eller för ändamål och syften som de inte sena
re inte kommer uppfatta som konstruktiva och meningsfulla.
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En sådan konsekvens leder till vrede, misstroende, frustration
och motsättningar som kan skapa kaotiska skeenden vilka
sedan inte kan stoppas eftersom reglernas trygghetsskapande
funktion inte längre fungerar.
Att "ta över" och använda sig av struktur och regler är således
inget konstigt eller onaturligt. För att mot verka risken för både
avsiktliga och oavsiktliga destruktiva effekter måste det finnas
motkrafter som kan medverka till att skapa god praxis och
ständigt återföra skeendet till en "verkan" i vilka alla kan känna
sig delaktiga och ansvariga för sina handlingar.
Därför blir talet om en enväldig ledning eller att ledningen bara
skall vara några få personer i toppen så opraktiskt. När vi i
Samarbetsdynamik talar om "ledning" syftar vi inte på perso
ner eller personen i ledningen utan på en funktion - "ledarska
pet".
Ledarskapet är den praxis som är efterföljansvärd. Ledarskap
är något som alla i det sociala tidsrummet utför när de ingriper
i praxis så att det skeende som skapas också leder till kon
struktiva konsekvenser för dem som deltar.

16

Att väcka lusten att lära

Vår utgångspunkt - både för vår verksamhet och för veckorna på
Grundsund - är att mänsklig samverkan inte tillfredsställande
kan förstås enbart genom att studera och reflektera över vad
som kan observeras "på ytan", dvs vad människor gör. Förkla
ringar som enbart bygger på objektivt observerbara strukturer,
faktorer och mätvärden saknar referens till människors verkan
de. Om människors verkande enbart var en konsekvens av yttre
påverkan så skulle sådana analyser vara rimliga.
Vi vet alla att detta är en oriktig utgångspunkt. Människor gör
inte vad de gör enbart av lydnad eller agerar som robotar eller
automater. De väljer att handla som de gör utifrån sin förståelse
av sin situation. Eftersom verkandet är den främsta potentialen
för tillfredsställelse och lust så blir också görandet oförståeligt
om man inte får inblick i vad människors verkande egentligen
står för. Att urskilja människors strävan och fånga den konstruk
tiva lusten till livet är därför en viktig aspekt av all utbildning.
När vi söker förstå detta "verkande" skiljer vi mellan handla
och göra. Denna distinktion har vi hämtat från filosofin. Göran
det är det som vi kan observera. Handlingen uttrycks genom
görandet men inbegriper också förståelse, mening, ambitioner
och val som vi också måste förstå och utforska.
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Klokhet är enligt lose Luis Ramirez7 kunskap i handling. Man
skall enligt honom skilja mellan klokhet och skicklighet. Klok
het gäller valet, skicklighet gäller genomförandet. Klokheten tar
hänsyn till hela situationen, till andra människor och till sig
själv. Skickligheten gäller bara instrumentet och tekniken,
medlen inte målen.
God praxis är således en följd av att man förstår villkoren för
vad man är med i och att man väljer goda handlingar. God
praxis kan innebära att man väljer att lyda och att slaviskt följa
uppsatta regler. God praxis kan också innebära att man frigör
sig från regler och föreskrifter och finner egna och kreativa sätt
att organisera sig när situationen så kräver.
Konsekvenserna av praxis i form av skeenden och processer
kan beskrivas och registreras som yttre fakta. Praxis självt kan
bara synliggöras genom att berörda personer sätter ord på och
förklarar sina handlingar, dvs varför de gör som de gör. Praxis
kan tex utforskas genom att deltagarna förmedlar vilka ställ
ningstaganden de gör och vilka antaganden de utgår från. I en
gemensam reflektion kan sedan dessa observationer och
rimligheten i ställningstaganden och antaganden prövas. Där
med kan praxis utvecklas och göras trovärdig för allt fler.
God praxis kan inte studeras på distans. Den kan bara förmed
las genom att erfarna praktiker delar med sig av sitt kunnande.

7

Ramfrez L.J. 1998: Kollektiv eller Gemenskap - Aristoteliska reflexioner
om det dygdiga samhället. Bidrag till symposiet "Dygder för framtiden".
Stockholm. Nordregio.
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Att väcka lusten att lära

För att nå dithän krävs goda praktiker som inte bara kan handla
väl, de måste också kunna peka på vad de lägger märke till i en
situation och hur detta påverkar deras handlande. All utbildning
som syftar till personlig utveckling, kunskapsgenerering och
verksamhetsutveckling måste därför enligt vår mening innehålla
välgrundade samtal om praxis.
Att samtala om och beskriva praxis visar sig emellertid vara
svårt och kräver övning. Beskrivningarna blir gärna alltför
triviala och generaliserande. Istället för att föra välgrundade
samtal återfaller man i beskrivningar av yttre system, koncepts,
regelverk, metoder och principer som ofta är utan värde om
man vill förstå och lära praxis.

Kan man utbilda fram

en

god praxis?

Skälet till att sådana ytliga beskrivningar som vanligen presen
teras inte fungerar är att den situation en enskild person
befinner sig i när denne kreativt och fritt skall välja alltid är så
olik den som alla andra känner till och kan föreställa sig. En
dast i ganska väldefinierade och låsta situationer finns det enkla
handgrepp och "tips" som man kan lära sig och som man kan
öva på. Även inom samverkansområdet finns det naturligtvis
generella metoder och arbetssätt som kan tillämpas oberoende
av vilka människor som deltar. Det rör sig då om ganska banala
frågor som saknar relevans i vår kurs.
Det är oftast inte enkla situationer som människor uppfattar
som problem eller inte kan förstå sig på. Vad som skapar förvir-
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ring och bekymmer är mycket komplexa förhållanden i arbets
och vardagslivet. När det gäller den praxis som då måste utveck
las är olikheterna och variationerna så stora att några generella
rekommendationer varken för handlande eller görande kan ges.
Eftersom individer är olika och har så olika förutsättningar och
reaktioner så blir det också fruktlöst att söka sätta sig in i den
andres situation för att därigenom ge "goda råd". Ingen kan
handla för någon annan.
När det gäller de frågor vi behandlar på kursen blir detta ett
problem eftersom man är van vid att förknippa begreppen
"kurs" och "utbildning" med att man där skall få lösningarna,
metoderna, beskrivningarna och svaren på "hur skall jag göra".
Att som kursledning skicka tillbaka frågan till elever med
kommentaren "tänk själv" är ingen lösning.
Självklart kan kunskap även på vårt område omvandlas till
presentationer och texter. Om det inte vore så skulle vi inte
skriva detta material. Även om texten inte svarar just på de
konkreta praktiska frågor läsaren eller deltagaren möter kan
texterna naturligtvis vara användbara. Läsaren eller åhöraren
kan ju ta till sig vad denne finner värdefullt och förkasta det
övriga. Utväxlingen blir emellertid liten. En stor mängd infor
mation leder till en liten mängd lärande. Frågan om prioritering
blir därmed viktig. Detta dilemma finns i dag i stort sett i all
utbildning och leder till att utbildningssatsningar får mycket
begränsad effekt på praxis.
Ett sätt att lösa detta dilemma brukar vara att ge deltagarna
möjlighet att få uppleva auktoriteten "live". Ju viktigare fråga
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desto större auktoritet. Man föreställer sig då att man genom
detta kan få preciserat sina frågor för att därmed undvika
onödig kringinformation. Man kan dessutom förväntas få höra
"det senaste" och slipper plöja igenom många av de grundreso
nemang som auktoritetens utsagor bygger på.
Ur deltagarens synpunkt verkar detta vara en effektivisering.
Det blir till synes enklare och mer tidsbesparande att ta till sig
informationen om man fokuserar inhämtandet till en kort
tidsperiod som man avsätter just för detta och om man har
auktoriteten tillgänglig.
Ur en kursledares perspektiv, blir emellertid vad som priorite
ras vid en sådan procedur lika tillfälligt och ytligt som om
deltagaren hade valt att läsa någon rapport eller text på måfå.
Man får lägga ner orimlig tid i samspelet med deltagare som
egentligen har förberett sig alltför litet för att på djupet förstå de
resonemang som förs. Proceduren tar mycket tid men får bara
ett begränsat värde för deltagaren.
Vår ambition med kursen har inte varit att följa någon av dessa
procedurer utan att finna en mer effektiv form som både tar
hänsyn till deltagarens krav på att bara behöva använda en
begränsad tid på vårt ämne - tiden i Grundsund - och vårt krav
på att vår tid skall användas väl. Ett gott utfall av kursen skulle
tex vara att våra resonemang kring arbetslivets frågor hade
integreras i deltagarnas klokhet att välja lämpliga handlingar i
vardagen - antingen så att man blir säkrare i sina egna ställ
ningstaganden eller att man med hjälp av våra resonemang
finner nya och annorlunda alternativ.
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När vi talar om integrering menar vi inte indoktrinering. Vi tror
inte att vi sitter inne med sanningen. Vi antar emellertid att
deltagarna frivilligt valt kursen för att de är nyfikna på och vill
utforska vad vi vet och kan. Vårt psykologiska kontrakt med
deltagarna är således att vi på kursen skall förmedla vår kun
skap och vårt kunnande. Även ett negativt resultat är då av
värde. Man får reda på att vi inte har det man söker och kan
kanske lättare precisera vad man egentligen letar efter.
Den pedagogiska poängen med att träffas - och inte använda
våra rapporter eller konferera på Internet - måste enligt vår
uppfattning vara att skapa ett gemensamt "verkande" inom vars
ram kunskapsförmedlingen effektiviseras. När detta lyckas så
kommer partnerskapet att förbinda person och gemenskap så
att kunnandetillväxten gynnar gemenskapen och gemenskapen
främjar kunnandetillväxten.
Lösningarna på den enskilda deltagarens problem och svaren
på den enskilda deltagarens frågor blir då till genom den praxis
som vi gemensamt utvecklar under kursen och besvaras inte
indirekt genom föreläsningar och presentationer.
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Att erbjuda deltagarna frihet att bygga en lärande praxis under
själva kursveckan l öser emellertid inte frågan om vad som
egentligen skall avhandlas. I det tillfålliga sociala tidsrum som
kursen bildar är deltagarna utslängda från sina ordinarie
beroenden och verksamheter. Verksamheten i denna konstella
tion måste trots detta på något sätt referera till omvärlden.
Den samarbetsuppgift kring vilken en lärande praxis utvecklas
måste vara sådan att den både är meningsfull för deltagarna i
stunden men också kommer att upplevas värdefull för dem i
den verklighet de skall återvända till. Att forma denna referens
punkt eller samarbetsuppgift visar sig vara en av de många
svåra uppgifter som alla tillfålliga grupper möter och som inte
kan lösas enväldigt av kursledarna.
En rimlig strategi för att komma en bit på väg är att använda
tillräcklig tid i början för att låta deltagarna presentera sig, sina
frågor, sina utgångspunkter, sina förväntningar och sina önske
mål. Detta leder inte ensamt till att det skapas en yttre refe
renspunkt. Om inte man kan fånga en gemensam yttre fråga så
kommer praxis enbart att formas av de personligt präglade
informationer som ges. Referensen blir då personligheterna.
Om man tappar referenspunkten blir gemenskapen enbart
inåtriktad och lokal. Den fungerar för det sociala tidsrum som
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den växt fram i. Det är då inte säkert att vad som avhandlas
erbjuder material för att skapa ökad klokhet i handlandet i
andra sammanhang. Eftersom gruppen inte skall fortsätta
tillsammans blir den praxis som byggts upp heller inte använd
bar i framtiden.
Eftersom många kurser som byggs upp kring individens ambi
tioner och behovet av att skapa en lärande praxis fastnar i en
sådan intern social utveckling anser många att det är effektiva
re att för detta lärande skapa kurser i de sammanhang och de
sociala tidsrum som var och en i vardagen medverkar i.
I alla stabila sammanhang sker ett "osynligt lärande". Syftet

med en sådan kurs blir då att bidra till att detta lärande effekti
viseras och god praxis sprids till andra i samma verksamhet.
Lärandet integreras med verkandet. Sådana insatser är tex
verksamhetsutveckling, teambuilding etc. De faller inte som vår
Grundsundsvecka under rubriken "extern utbildning".
Vi skall här presentera ett alternativt och otraditionellt resone
mang för att visa hur en Grundsundsvecka trots detta skulle
kunna erbjuda en relevant referenspunkt också för en verksam
hetsutveckling. Resonemanget skall ses som ett pedagogiskt
exempel. Referenspunkten i Grundsundskurserna bör växa
fram ur deltagarnas intresse. Vi ställer inga krav på att en viss
bestämd referenspunkt måste finnas.
Det är väl känt att det konventionella utbildningssystemet
genom sin uppläggning är en övning i den praxis som tillämpas
i industrisamhället. Utbildningssystemet är strukturerat på ett
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liknande sätt som det traditionella arbetslivet och kan därför
förbereda individerna för detta. Genom att delta i en konventio
nell utbildning befästs den praxis som eleverna senare måste
tillämpa i "verkligheten".
Ett av dagens utbildningsproblem är att arbetslivet inte längre
är strukturerat efter industrisamhällets principer medan skola
och utbildning fortfarande i stort följer samma praxis som man
hela tiden gjort. Den praxis och de erfarenheter av verksamhe
ten i utbildningssituationen som eleverna för med sig från
skolan kan därmed inte alltid bli till nytta i det dramatiskt
annorlunda arbetsliv eleverna numera möter.
Till skillnad från i skolan överskrids i detta arbetsliv traditionel
la gränser, frågorna är inte uppdelade i fack och de sociala
tidsrummen expanderar och förändras. Ny praxis och nya
samverkansmönster måste kontinuerligt skapas och omskapas.
Arbetet måste ständigt utföras i nya konstellationer och tillfälli
ga grupper. Det är viktigare att själv kunna formulera sin
uppgift än att enbart utföra den man blivit tilldelad.
Att lära sig hur en sådan praxis kan se ut och öva sig i att
hantera de problem som det kan innebära att skapa den måste
ingå i själva utbildandet. Därför är det rimligt att tro att bra
utbildning som tar utgångspunkt i de nya betraktelsesätt som
växer fram i det moderna arbetslivet har en stor betydelse för att
underlätta för individen att hantera de problem som denne
kommer att möta. Genom att delta i och få erfarenhet av en
annan praxis blir man bättre förberedd för de förhållanden som
man kan komma att utsättas för.
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Detta resonemang är relevant för utbildning som riktar sig till
ungdomar som inte ännu har några förutfattade meningar om
hur det skall vara i arbetslivet. En svårighet när det gäller vuxna
deltagare är att de redan har vet hur det "är" och borde vara.
Många av dem uppfattar inte de omvärldsförändringar som i
dag så dramatiskt omskapar vår värld som något som berör
dem. De ser inte att den värld de förberett sig för i skolan aldrig
mer kommer att återuppstå.
Så länge de är inbäddade i relativt stabila s.ociala tidsrum är de
skyddade från dessa förändringar och behöver inte ta ställning.
De behöver inte fråga sig vad expansionen av de sociala tids
rummen och de påträngande mötena med människor från
jordens alla hörn, från andra yrken och från andra gemenskaper
betyder för det egna livet.
Man ser på sin höjd de problem som denna frihet skapar som
små störningar och ofullkomligheter i den praxis som "borde"
finnas och som alltid har funnits. När och om man råkar ut för
att gränserna sprängs tvingas man emellertid att agera i och ta
hänsyn till ett mycket större sammanhang än man tidigare varit
van vid. Då tränger sig de stora och komplexa samhällsproble
men på och tvingar fram ett ställningstagande även om man
inte önskar engagera sig. Att då stå oförberedd kan vara kata
strofalt.
Självklart kan inte vår kurs vara till tillräcklig hjälp när detta
redan har hänt. Har man väl hamnat i den stora gränslösheten
står man ofta ensam och "naken" och tvingas bygga upp nya
sociala konstellationer för skydd och trygghet.
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Så är det emellertid inte för alla. Många finns redan i rimligt
trygga och stabila sociala tidsrum. Dessa kommer emellertid i
längden inte att kunna existera isolerat. Det är orealistiskt av
dem som ingår i dem att tro att de i sin lilla lokala krets skulle
kunna isolera sig från det skeende som allt fler möter i ett
arbetsliv som just nu spränger alla gränser.
Vår uppfattning är därför att man även i den lilla och till synes
trygga kretsen gemensamt måste börja utforska de nya villko
ren för både sin egen tillvaro och den man delar med andra.
Man måste börja redan i tryggheten för att skapa den rörlighet
och beredskap som är det enda skyddet mot de stora föränd
ringar som man kan drabbas av. Någon måste ta initiativ till och
vara primus motor i sådana resonemangS.
Kursens syfte blir då inte att utveckla en ny praxis på arbetet
eller i den egna lilla gruppen. Kursens syfte blir istället att
medverka till att öka deltagarnas förmåga att föra välgrundade
samtal om de sammanhang i vilka deras egna olika sociala
tidsrum fungerar. På kursen ges man därför tillfälle att samtala
med varandra om de stora och viktiga samhällsfrågor man
möter i sina respektive verksamheter och inom ramen rör dessa
resonemang ta del av det kunnande som vi, Bengt-Åke och
Monica, utvecklat under åren.
8

För att lösa arbetslöshetsproblemet kommer tex att krävas en helt annan
rörlighet på arbetsmarknaden. Utan denna rörlighet stagnerar vårt
arbetsliv. Denna rörlighet kan bara byggas upp ur frivillighet. Det blir
emellertid svårt att finna goda platser för de som inte är förberedda på
denna utveckling. - Se vår abonnemangsrapport 54

-

Är arbetslösheten

ett produktivitetsproblem?
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Det nya betraktelsesättet

När vi öppnar upp för resonemang kring dessa stora frågor
visar det sig regelmässigt att man klagar över det destruktiva i
vad som kan kallas hierarkiska och meritokratiska relationer
och positioner. Den ilska och den otillfredsställdhet som dessa
skapar är stor och djup. Man demonstrerar hela skalan av
agressivitet, tråkighet, likgiltighet, förvirring, hjälplöshet,
vanmakt och gnällighet. Detta är fullt rimliga reaktioner på
förhållanden som man ständigt konfronteras med i sitt samspel
med den större omvärlden.
Paradoxalt nog talar man därvid inte om svårigheter i den "lilla"
världen utan oftast om frågor som ligger utanför vad man själv
anser sig kunna påverka. De känslor som härvid synliggörs
överensstämmer helt med de känslor som tidigare fanns på de
arbetsplatser och verksamheter där man nu skapat de "goda
exempel" som vi studerat.
Man har där ansträngt sig för att lämna och överge de destrukti
va positioner, relationer och förhållningssätt som leder till
sådana reaktioner och samtal. Det är således inte alltid de
faktiska förhållandena som är frustrerande utan frustrationen
uppstår genom det sätt med vilket man betraktar det samver
kansmönster som man inte känner sig delaktig i trots att man
är det.
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Vi väljer ordet position för att markera att hur man ser omvärl
den beror på var man ställer sig. Ofta kan man välja position
och skulle därför kunna se något annat. I den hierarkiska
positionen ser man en överhet. Denna överhet agerar som om
den har rätt att bestämma över och ta ställning för de som är
underlägsna den. I den meritokratiska positionen ser man
personer som utifrån sina "meriter" har tilldelas rollen att
"veta" hur det skall vara och tala om för andra vad som är bäst
att göra.
Dessa positioner symboliserar övergrepp på människans in
byggda frihet och tar ifrån människan hennes ansvar för vad
hon medverkar i. De negligerar den som hamnar i den under
ordnade positionen, Den förvägrar denne att själv avgöra vad
som är gott eller ont, vad som är lämpligt eller olämpligt, vad
som leder till goda och dåliga konsekvenser etc. Den som är
överhet eller sätter normen förväntas alltid ha en auktoritet
som är högre än individen. Praxis baseras på vördnad och
underkastelse och skapas ur en känsla av svaghet och ensidigt
beroende hos de underställda och underlägsna.
Betraktelsesättet främjar val och handlingar där man överlåter
åt överheten att träffa avgöranden och bestämma ens eget öde
eller handlingar med vilka man bekämpar eller försöker undfly
det oundvikliga tvång som varje överhet utövar.
Betraktelsesättet leder till en upptagenhet av de problem som
känslan av hjälp löshet och vanmakt skapar och till försök att
kompensera och förtränga dessa känslor.
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Positionen är emellertid samtidigt lockande och förförisk.
Fördelen är att man själv, om man hamnar i den överordnade
positionen kan föreställa sig en ökad frihet. Man skulle då precis som man uppfattar att överheten gör med en själv - inte
behöva ta hänsyn till andras uppfattningar, önskemål eller
ambitioner. Man skulle själv ensidigt kunna avgöra vad som är
gott eller ont. Man skulle i första rummet kunna ta hänsyn till
egna uppfattningar, lustar och önskningar utan att behöva
bekymra sig om andras.
Forskning i arbetsorganisation och arbetspsykologi handlar
nästan uteslutande om att inom ramen för hierarkiska och
meritokratiska betraktelsesätt finna lösningar och strategier
som hanterar och kompenserar för de negativa effekter som
tillämpningen av dessa betraktelsesätt ger upphov till. Dessa
lösningar och strategier blir emellertid i vår tid allt mer tidskrä
vande, ekonomiskt belastande och ineffektiva och är dessutom
nästan omöjliga att tillämpa.
Våra studier visar således att man inte behöver fångas i dessa
positioner. Man kan \Tälja. Det existerar exempel på andra
positioner som man med fördel kan använda istället. Att forstät
ta som man gör nu är inte ett tänkbart alternativ. Den värld som
kommer att födas ur de annorlunda betraktelsesätt som växer
fram känner vi ännu inte till. Den blir i varje fall radikalt annor
lunda och svårare. Vi skulle därför önska att vår analys vore
felaktig. Vi har länge försökt passa in våra erfarenheter och
observationer i de traditionella teorierna. Vi måste emellertid
med beklagande konstatera att det inte går.
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Partnerskapspositionens natur
En fråga som ofta dyker upp i våra samtal är om vi skulle kunna
illustrera och exemplifiera skillnaden mellan tex ett meritokra
tiskt betraktelsesätt och formandet av en partnerskapsposition.
I en utbildningssituation som vår kurs är detta möjligt att påvisa
ocks å rent praktiskt. V i tar därför ett sådant exempel.
En avgörande skillnad är hur man betraktar tiden. Tiden i det
ena fallet är en ren kvantitet. Tiden i det andra fallet represen
terar en dynamisk tillblivelseprocess. Tidsbegreppet tvingar
fram antingen en meritokratisk praxis eller en partnerskapspo
sition.
Den typiska meritokratiska situationen i en utbildning är en
föreläsning som framskrider i stort sett efter en given mall
oberoende av de frågor eller inpass som publiken kommer med.
Tiden förbrukas. Verkandet och tidsflödet är frikopplade från
varandra. Frågor och inpass från åhörarna blir visserligen
avbrott men påverkar inte föreläsningens uppläggning och
principiella innehåll.
Föreläsaren håller i stort sett exakt samma föreläsning denna
gång som alla andra gånger oberoende av publik. Även till synes
spontana skämt och kommentarer är väl inövade. Åhörarna är
helt begränsade av den l åsta tidsstruktur som föreläsaren
erbjuder. De tvingas att medverka efter hans partitur. Den fria
praxis som utbildas i det sociala tidsrummet inskränker sig till
diskreta hostningar och gäspningar, applåder eller uppmuntran
de tillrop.
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Partnerskaps positionen karaktäriseras av att berörda personer
ser situationen som "öppen". Skeendet produceras i stunden
genom det samspel som uppstår. Tiden har en mening eftersom
tänkandet och samtalet formas i tidsfl ödet. Det finns inget som
skulle ha genomförts av en part utan att den andre medverkat.
Publiken är aktiva medaktörer och inte statister. "Föreläsaren"
anpassar sitt agerande och sitt samtal efter vad som kommer
fram hos de andra.
Man kan tycka att den meritokratiske föreläsaren har full
kontroll över situationen och att en partnerskapsposition skulle
leda till att man tappar kontrollen. I praktiken är det tvärtom.
Genom att handla utifrån en allt större gemensam förståelse av
situationen skapas en bättre kontroll än om någon part ensidigt
förs öker styra vad som sker.
Om inte bara "föreläsaren" styr så blir det ju m öjligt att för alla
att medverka till att skapa vad man vill ha. Föreläsningen
produceras därmed i gemenskap och inte i enskildhet. Att det
finns ett färdiggjort schema och givna ämnen är således ingen
garanti för att föreläsningen är effektiv. En öppen planering av
den typ vi här beskrivit visar sig nästan alltid vara effektivare.
Ett problem som ofta uppstår för den som vill vidmakthålla en
partnerskapsposition är att deltagare och åh örare inte ser
partnerskapet som ett alternativ utan tolkar skeendet i merito
kratiska kategorier. Detta leder ofta till komplicerade samver
kansmönster. Deltagarna blir synnerligen förvirrande när den
som borde vara i en meritokratisk position inte agerar på det sätt
de förväntar.
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Mönster som fördjupar det meritokratiska betraktelsesättet kan
inte brytas omedelbart eftersom deltagarna aktivt utnyttjar
dem för att få sina önskemål och intressen uppmärksammade.
Samtalet ändrar då riktning. Konsten består då i att kunna
återknyta samtalet till de underliggande frågor som deltagarna
genom sitt handlande vill få uppmärksammade utan att därvid
överge partnerskapspositionen.
En stor nackdel med de hierarkiska och meritokratiska betrak
telsesätten är att de är självförstärkande och ofta eskalerar och
antingen skapar passivitet eller konflikter. För att avstyra en
destruktiv utveckling och etablera partnerskapsrelationer krävs
emellertid att man tar hänsyn till den information om handlan
det som kan hämtas från de som deltar i samspelet. Genom den
misstro som uppstår i hierarkiska och meritokratiska betraktel
sesätt så blockeras denna möjlighet. Detta innebär i sin tur att
man tvingas utgå från falska och orealistiska lösningar på de
problem och svårigheter som skall hanteras.
Utan ett inflöde av sådan relevant information leder utveckling
en till att det görs allt mer orealistiska antaganden och förenkla
de formuleringar av skeendet. Dessa skapar i sin tur missförstånd
, miss tro, bristande trovärdighet och ökar frustrationen vilket
däref ter gör det än svårare att överge sina hierarkiska och
meritokra tiska positioner. Svårigheterna visar sig således inte
vara en attitydfråga. Det handlar inte heller om effektivitet utan
om föreläsarens egen kunskapsmassa.
En meritokratisk föreläsning kan i stort sett vem som helst
med ett bra manus presentera. Man kan dessutom "låna"
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bilder, texter, synpunkter och teorier från andra utan att behöva
integrera dem i sitt eget handlande. Man kan fungera som en
intelligent bandspelare. Att ställa upp i en partnerskapsrelation
kräver däremot ett omfattande och vidsträckt kunnande om och
erfarenhet av alla de frågor som kan dyka upp i samtalet.
Detta kunnande utvecklas inte spontant och automatiskt bara
för att man medverkar i något eller läser teorier och texter.
Kunnandet uppstår genom att reflektera över praxis. Därför är
vad vi kallat "Utforskande Partnerskap" en mycket praktisk och
användbar m öjlighet att få fram den information som behövs,
skapa det kunnande som är nödvändigt och därmed lägga
grunden för den förändring man önskar.

35
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Det hierarkiska betraktelsesättet utgår från att det finns en
abstrakt auktoritet högre än männskan själv som kan fastställa
vad som är gott och ont, rätt och fel, sant och osant och lämpligt
och olämpligt. Man använder sin energi för att antingen
medverka till att utforska dessa sanningar eller försöka förstå
dess uttolkare.
I det meritokratiska betraktelsesättet består mänsklig duglighet

och kompetens av att rätt tolka och följa instruktioner och
utföra vad som redan är förutbestämt och givet. Den mänskliga
erfarenheten och friheten har ingen plats annat än när det
gäller att öva upp en skicklighet att snabbt åstadkomma vad
som förväntas.

Betraktelsesätten bygger emellertid på en falsk utgångspunkt.
Förr kunde man tänka sig att det skulle vara möjligt att skapa
den världsövergripande ideologi eller det stora rike inom vars
ram alla människor samlades. Man kunde tänka sig att en
frälsningsvåg svepte genom världen och formade den gemen
samma religionen. Så är det inte längre. Den moderna världen
har gett upp tron på att det skulle gå att skapa den entydiga
referens som detta betraktelsesätt förutsätter.
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Det finns ingen absolut sanning, ingen för evigt sann ideologi,
inget allomfattande religöst system eller gemensam auktoritet.
Inte ens vetenskapen har längre anspråk på att kunna vara en
sådan.
Detta faktum sätter käppar i hjulet för det meritokratiska
betraktelsesättet. Ofta föreställer man sig att de konflikter och
motsättningar som skapas skulle kunna lösas genom samtal. Så
här skriver Jose Luis Ramfrez9
"Dialog" har blivit ett honnörsord i vårt krisartade
samhälle. Man åberopar dialogen som ett
instrument för samförstånd och sämja. Man utgår
från att samtalet, uppfattat som ordbyte, är det
instrument som kan skapa samförstånd. Bara vi
pratar mer med varandra och till varandra så ordnar
det sig. Vi har fått ett mänskligt livsrum fyllt av ord.
Orden tränger sig in natt och dag i våra mest privata
hörn. Inte får vi mer samförstånd för att det pratas
dygnet runt.
Dessa föreställningar om samtalet som ett instrument för
samförstånd bygger på att orden skulle vara givna och finnas
där fyllda av en förutbestämd mening. Ramfrez framhåller i
motsats till detta en annan aspekt av språket. Han konstaterar
att vi uttrycker oss genom språket, dvs att våra erfarenheter får
ord genom språket.

9

Ramfrez, J L 1998: Den kooperativa staden - en aristotelisk teori om den
mänskliga samhörigheten. Ett bidrag till kooperativ forskarkonferens
"Forskande i Gemenskap". Stockholm. Nordregio.
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Här uppstår ett perspektivskifte. Inom hierarkin och meritokra
tin finns det inga erfarenheter som är viktiga att höra på efter
som sanningen bygger på en högre logik än den enskilda män
niskans. Resonemangen kan liknas vid datorspråket som är sin
egen referens.
Samtalen formas av ord och begrepp som saknar annan förank
ring än i den logik som de abstrakta systemen själva formar.
Teorierna lyfter från verkligheten. I traditionell utbildning som
grundas i en meritokratisk tradition är därför det vanligaste
klagomålet att den är alltför abstrakt. Man talar till eleverna
från en position som de aldrig kan nå.
I en partnerskapsposition som bygger på praxis är det viktigare
att kunna lyssna än tala, dvs höra vad som ligger bakom den
andres ord och vilka erfarenheter som denne strävar att artiku
lera så att de kan bli förstådda. Istället för att formulera satser
och sanningar som skall inhämtas och assimileras av en av
parterna så medverkar bägge i ett försök att forma och sätta
relevanta ord och begrepp på vad som man vill uttr ycka. I en
sådan process utvidgas och berikas språket.
De flesta konventionella utbildningssituationer saknar sådana
tillfällen att genom dialog synliggöra de erfarenheter som ligger
bakom vad som sägs och görs både när det gäller elevernas
egna praktiska erfarenheter och insikter och när det gäller de
förebilder som de vill lära sig något av.
Konventionell utbildning är istället inriktad på att öva kvan
tiativa analyser och användning av kvantitativa modeller i vilka
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språk och begreppssystemen redan är fastställda och låsta. Här
skiljer sig samtalen i vår utbildning. De syftar främst till att öva
sk kvalitativa analyser, dvs förstå, tolka och uttrycka mening
och inneb örder. Vi återvänder till Ramfrez
Vi talar inte bara för att tillkännage vår mening,
utan för att ge struktur åt vår mening. Vi talar inte
bara för den andres skull, utan också för att, genom
att höra oss själva säga det vi säger förstå oss själva
bättre. Det är genom att tala och genom talet som vi
förstår och skapar mening. Det är därför viktigare i
dialogen att lyssna än att tala. Visserligen kan ingen
höra om inget sägs, men det är hörandet som
förverkligar dialogen, som får talet att höjas till
dialog. Att "höra samman" är viktigare än att tala
samman.

Typologier och taXonomier
Vi vill här presentera ett konkret praktiskt exempel som kan
illustrera hur kvalitativa analyser och samtal av den typ vi
tillämpar i vår utbildning kan föra utvecklingen framåt.
I en konventionell organisation formuleras uppgifterna
meritokratiskt, dvs inte av arbetarna själva. Man bestämmer
därefter vilken kompetens som behövs för att utföra dem. Dessa
analyser ligger sedan till grund för utbildningsaktiviteter i vilka
människor utbildas till uppgiften. Man utgår då från givna och
kända definitioner av uppgift och kompetens i några-
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från början väl definierade och fastlåsta klassificeringssystem.
Sådana klassificeringssystem kallas typologier eller taxono
mier. Vi kommer här att använda ordet taxonomi.
En amerikansk forskare Benjamin S Bloom tog 1956 en helt
annan utgångspunkt i sina studier av duglighet och uppgiftens
krav för att skapa vad han kallade "Taxonomy of educational
objectives " . Blooms ambition var inte att skapa ett styr- eller
mätsystem. Hans ambition var istället att effektivisera en
existerande praxis. Den praxis Bloom ville påverka och studera
var hur erfarna utbildare i universitetsmiljö satte mål för en
utbildning, hur de formade utbildningen efter situationen och
förutsättningarna, hur de kopplade utbildandet till omvärldens
förväntningar och hur de sedan gjorde för att värdera i vad mån
eleven hade kunnat uppfylla de mål man gemensamt varit
överens om.
Observera att Bloom inte hade ambitionen att faställa vilka mål
som skulle sättas, hur utbildningen borde formas eller hur
examinationen skulle ske. Blooms ambition var istället att
synliggöra den erfarenhet och det kunnande som redan existe
rade hos de utbildare som fanns och göra det möjligt att överfö
ra denna till så många andra som möjligt. Hans tanke var att
lärarna genom att fundera över sin egen verksamhet och i
samtal formulera sin praxis skulle kunna hjälpa varandra att bli
skickligare i sina ställningstaganden och träffa mer rätt än om

10

Bloom B S. 1956: Taxonomy ocf educational objectives. Handbook 1
Cognitive Domain. Ann Arbor, Michigan. David McKay Company Inc.
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de bara arbetade på egen hand med enbart sina egna erfarenhe
ter som grund.
Bloom genomförde sin undersökning på ett sätt som i dag
skulle ha kallats "participative research" dvs ett utforskande av
fenomen som praktiker engagerar sig i utifrån praktikerns egen
önskan att förstå mer om dem och sätta ord på dem. Man kan
jämföra proceduren med vinprovning där erfarna vinprovare
formulerar begrepp och ord för olika smaker så att man kan
samtala om dem och därmed klarlägga vinets kvalitativa egen
skaper. Resultatet av de samtal han förde med utbildarna blev
en taxonomi som på ett djupare och bättre sätt kunde sätta ord
på den duglighet man som elev, utbildare och examinator måste
förstå och söka utveckla.
Skälet till att jag nämner Blooms arbete här är att det fått stor
betydelse för utvecklingen av utbildningen inom försvarsmak
ten. Blooms taxonomi låg nämligen till grund för vad som inom
Fårsvarsmakten kom att kallas Duglighetmodellenll• Det intres
santa med denna modell var att den kom att användas som en
fixeringsbild.

Å ena sidan uppfattades den som ett traditionellt

klassificeringsschema som kunde användas för att objektivt
fastställa behovet av kompetens för olika militära uppgifter.

Å

andra sidan kom den av många att användas just som Bloom
avsåg.

11

Tillägg till LTU - Duglighetsmodellen M7749-107102 1988. Försvarets
bok och blankettförråd.
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Den blev således i dessa senare fall en samtalsmodell med
vilken man kunde för varandra begripliggöra vilken duglighet
man erfarenhetsmässigt ansåg behövdes för en viss verksamhet
och vilken utbildning som krävdes för att denna skulle kunna
uppnås. I samtalen gick man ofta långt utöver taxonomin och
utvecklade egna ord och begrepp som utvidgade den egna
förståelsen. Tyvärr följdes denna kvalitativa utveckling aldrig
upp och taxonomin stagnerade.

Vad är social kompetens?
Vid användandet av duglighetmodellen, såväl som i all utbild
ning som fokuserar på samverkansfrågor och sk personlig
utveckling, uppstod emellertid ett problem. Blooms arbete
fokuserade på vad han kallade det kognitiva och skicklighetsba
serade områdena. Han hade planer på att fullfölja arbetet på det
sociala området men gjorde det aldrig.
Det fanns därför faktorer som inte enkelt kunde inordnas i
Blooms taxonomi och i de resonemang som man måste föra om
utbildning. I en mängd utbildningsituationer snubblade man på
dessa faktorer.
Volvo var tidigt ute. I deras kompetensbegrepp fanns "fem
fingrar" i en hand - värderingar, kontakter, erfarenheter, färdig
heter och kunskaper. Bara färdighet och kunskap tillhörde de
traditionella kompetensbegreppen. De andra blev genast mer
diffusa.
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I duglighetsmodellen kallade man dessa odefinierbara faktorer
för "utvecklade egenskaper ". Dessa var fyra - kreativitet , accep
tans, förståelse och självständighet.
När man säger "social kompetens" så låter det därför som om
man vet vad man menar. I verkligheten syftar man på en mängd
mycket olikartade och ännu opreciserade samverkansfenomen
varav få har med kompetens eller förmåga att göra. De flesta av
dessa låter sig inte alls beskrivas inom ramen för de traditionel
la kompetensmodellernas terminologi eller logik.
Poängen med att ge dessa "okända" fenomen ett namn som
klingar bekant är att människor måste ha något sätt att börja
tala med varandra när de känner sig oroliga för något, när de
inte begriper något eller när de upplever att de är på fel väg.
De välkända orden förenar alla. De skapas som ett sätt att börja
kommunicera mening, att tala om något vi upplever och vars
innebörd vi hoppas att de skall hjälpa oss att reda ut för oss
själva. Problemet är i detta fall inte att man talar olika språk
utan att man tror sig om att tala samma språk. Man saknar
språket. 12
Om man fasthåller de meritokratiska positionerna blir därför
samtalen nonsensartade . Man får inga förklaringar som är av
värde . Man bygger bara upp en allt mer komplicerad struktur
inom den interna logik som redan finns . Man hamnar i en ond
cirkel som man inte kan ta sig ur.

12
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Resonemanget hämtat från lose Luis Ramfrez - se tidigare referenser

Vår erfarenhet är således att de meritokratiska och hierarkiska
tolkningsm önstren uppstår genom en språklig brist Vi saknar
ett språk som kan kopplas till erfarenheten och vi är ovana vid
att samtala om erfarenhet och praxis.
En åtgärd i situationer där människor känner sig osäkra och
otrygga, och där orden förlorat sin mening, är således att
undvika att gå in i de erbjudna hierarkiska och meritokratiska
positionerna och i stället försöka skapa partnerskapsrelationer i
vilka man gemensamt försöker formulera erfarenheter och
upplevelser och därmed skapar det språk som behövs för att
därefter fånga logiken i vad som sker.
Vi tror inte att en sådan förmåga kan kallas social kompetens.
Vi menar emellertid att välgrundade samtal och kvalitativa
analyser är mycket viktiga insatser för att komma till rätta med
vår tids svårigheter. Vi vill efter vår förmåga bidra till dessa. Vi
hoppa att allt fler vill ställa upp på att utveckla sin förståelse av
det moderna arbetslivets samverkansprinciper och i fortsatta
Grund undskurser öva på de samtal som en sådan verksamhet
kräver.
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