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FORORD 

Bertil Torekull dr inte bara en uppskattad och 
kontroversiell tidningsman- han skapade Dagens Industri, 
han forde Ostgotakorrespondenten mot nya hojder och han 

gav Svenska Dagbladet en ny journalistisk profil. 
For de många dr han kanske mest kand som Mr Trend. 

Och det dr med denna aldrig svikande kansla for tidsandans 
krumbukter som han har reflekterar over larandet. 

LarabOrman 
annars dOr man 

Av Bertil To rek ull 

N u ar det hosten 1991 ochjag ser på TV en sorgsen man, 
minister i en nyss sjalvstandig baltisk stat. Hans 
bekymmer ar att det inte kommer någon olja till 

landet. Forr bara kom den från Sovjet, sager han, nu måste vi 
sjalva forhandla och vi vet inte med vern och hur. 

Jag tanker på attjagfått en retrospektiv lektion i konsten 
att lara sig att inte lara. 

Hela det osteuropeiska systemet, en hel kontinent, larde 
sina medborgare att bli hjalplosa. Inlarandet av okunskapens 
evangelium sattes i system. 70 års utbildning av dirigerad 
passivitet ska nu efterfoljas av en hogre skala - ett slags 
supergymnasium dar hela folk måste lara sig att lara sig sjalv 
och in te langre lita på over hetens samlade vishet eller dumhet. 

I det fruktansvarda tomrummet mellan detta nodvandiga 
larande och det inlarda icke-larandet, innan individen lart sig 
att springa ifatt sin forlorade kunskap, råder kaos och allt kan 
handa, samhallen storta samman, medmanniskor bryta va pen 
mot varandra. 

VIll 

LARA BOR MAN ANNARS DOR MAN 

Ty om kunskapens a p p le ar manniskans livsode men också 
dess svindlande chans, ar okunskapen hennes standigt oppna 
massgrav. 

Plotsligt kommer jag ihåg ett fragment ur en av Vilhelm 
Mobergs minnesbocker. I torpstugan har hans foraldrar , i brist 
på tapeter, tackt vaggarna med gamla tidningar och losa 
bokblad, in te for dekorationen men for isoleringen och varmen. 

Den blivande forfattaren klanger langs stugvaggen. Back
er ar en sallsynt gudagåva till det påvra hemmet. Girigt slickar 
han i sig aparta notiser, stavar sig till sammanhang i lange 
sedan glbmda rubriker och bygdenyheter ur den gulnade små
lands-postta peten. 

Mor och Far blir oroliga over pojkens bisarra laslusta. De 
tar honom till socknens ende akademiker, troligen prasten. 
Kan det vara något fel på grabben, han ar så begiven på 
bokstaver?- Den farliga kunskapen. 

Jag minns hur jag sjalv på sena 60-talet nån gång lånade 
bondmoran en bok av statarforfattaren Ivar Lo-Johansson. 
Hon lamnade den tillbaka efter en tid- hennes make ansåg att 
hon in te borde lara sig sådant.- Den omstortande kunskapen. 

Alla tiders, alla sorters despoter fruktar dess magi. 
Då tanker jag på mitt eget forhållande tilllarande: jag har 

varit emot det. Åsynen av en skolsal, utloser hos mig mekanis
mer som forsvarar mig mot kunskap. 

Jag får gas p signaler genast en forelasning i det elegantaste 
konferensinstitut begynner. En bok jag bli vit ålagd att lasa, 
skanker snar somn. 

Alltjag lart mig, måstejag ha lart mig på annat satt an det 
forvantade. Jag tanker på forfattaren Lars Gustafs sans ord om 
kreativitet: "Jag skapar bast nar jag tanker på något annat." 

Det ar nar manniskan oppnar sig for det ovantade, nar hon 
soker i sig sjalv, nar han tillåts dramma och undra som hon lar 
sig. Hon lar sig nar hon brinner av en sorts inre langtan, nar hon 
grips av en sarskild torst. Larandet som overlevande drivkraft. 

Larandet kan aldrig bara befallas fram. Man lar sig bast 
upptagen av något annat. Av att alska, av att arbeta, av att 
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alska det man arbetar med, av att arbeta med det man alskar. 
Någon skrev att det enda perfekta satt for en man att lara 

sig ett nytt språk ar att alska en kvinna som talar det. 
Också i denna handbok som Klas Mellander satter i han

derna på mig en hostdag då stormen vraker sig over vågbrytarna 
i den lilla fiskehamnen utanfor mitt regnpiskade fonster mot 
havet, lur ar den far liga auktoritet som dodade min egen hunger 
efter kunskap. Jag varjer mig for alla dessa ambitioner. 

Ar de verkligen nodvandiga? Måste vi verkligen utbildas i 
en aldrig slutande skola? 

Hur larde sig manniskorna i den fiskeby dar jag bor och 
som inte hade egen naturlig hamn att overleva? 

Vern av dem kom en gång for over hundra år sedan på det 
fiffiga forsakringssystem och det andelssystem som lade grun
den for dess plotsligt blomstrande storhetstid som segelfarty
gens egen megahamn? 

En nationalekonom? En professor? En 1880-talets pion
jarkonsult? Eller bar a några kloka ankor som till sist insåg, att, 
om de inte hjalptes åt, skulle deras och deras ungars liv damas 
till armod i all evighet. 

Nu handlar overlevandet icke langre om så gripbara ting 
som då månadsgamla depescher anlande, fortaljande nyheten 
om skepparens och mångbarnsfaderns olyckliga dod i Biscaya. 
Fiskelaget byggde vågbrytare mot makternas nycker, skapade 
sin segelskeppsflotta mot alla odds, forsakrade sig mot trage
dier som ingår i livet. 

Det Sverige som omger mig och den lilla sovande byn 
varifrån jag står i kontakt med yttervarlden via dator och fax 
och alla moderna hjalpmedel ser inte ut att behova kampa for 
sin overlevnad. Ar kampen rentav over? 

Valmågan flamtar i tidigare julljus. Valskotta Saabar och 
Volvor sover som vakthundar med nosen på grindarna. 

Andock: under ytan utkampas forstås har som overallt en 
kamp. Den fors industriellt ekonomiskt i foretag och organisa
tioner, trupprorelser sker i både små steg och i språng, den 
handlar om hur ett valmående avlagset lyckligt isolerat land 

X 

LARA BOR MAN ANNARS DOR MAN 

som fått vara ifred for många problem, ska kunna få ny lust att 
borja lara mer. På nytt langta efter avgorande kunskap. An en 
gång lyfta sig i håret. Få klart for sig på ett inbyggt satt att lar a 
bor man, annars dor man. 

Jag matte en gång i en stor svensk verkstad en rorbockare. 
Under 34 år hade han lart sig den svindlande konsten att bocka 
ett livsavgorande ror i en extremt stark jetmotor. Varje flyg
plan inneholl 1300 sådana exakt bockade ror. Nu skulle ror
bockaren gå i pension. 

Halvannan meter från hans bank pep som ett nyfott barn 
en datoriserad maskin: en automatiserad rorbockare. På en 
halv min ut bockade han ett ror som tog den manskliga handen, 
det manskliga ogat 20 minuter att fullfolja. 

Maskinen och dess efterfolj are skulle ta over nar den siste 
bock-konstnaren for hem och pensionerade sig på det torp dar 
han foddes. Hans kunskaper lades in i elektronhjarnan. 

-Vi tog ett 30-årigt kunskapssprång med denna maskin, 
sa den 27 -årige operatoren i sitt kontrollrum. 

An en gång varjer jag mig instinktivt. Jag hor magistern. 
Jag racker upp handen. Han ser mig inte, han vill inte for jag 
staller så dumma frågor. Larande, tankte jag saga, får in te bli 
den slutliga nyttans dygd. Larandet måste ha någon annan 
drivkraft an penningens, den pavlovska beloningens. 

Larandet som ett aventyr, larandet som en lek som utma
nar sinn en och kanslor och instinkter, larandet som humanistisk 
konst och kanske enda bevis på att vi ar civiliserade individer 
- vart tog det vagen? 

Nar biblioteket i Alexandria byggdes, kandes vittringen av 
dess samlade visdomar anda bort till Kina. Inga kommunika
tioner fanns, de larde letade sig andå fram som biet till den 
avlagsna myrstackens blomma. 

Doft av ny lara, ny kunskap. I de tidiga frikyrkornas 
o bygder i det gamla stengardsgårdslandet drog de folkrorelser
nas arbetande manniskor till nytt engagemang, till tro och 
vackte langtan efter livsmening och boklig bildning. 

Larandet som en ny fralsningsvåg? Kanske vår enda chans 
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att bekampa den också hos oss utbrett inlarda hjalplOsheten, 
vår forestallning att vi redan ar på toppen, ja, bojde vi inte 
bevisligen roret perfekt? 

Nytt larande, av ny sann och relevant kunskap, ar enda 
chansen att lamna over ett mervarde till en kommande genera
tion som måste reparera efter oss vad som i bitter okunskap och 
djupaste aningsloshet forstorts- ozonskikt, grundvatten, sko
gar, den felaktiga kunskapens många offerposter. Och om vi 
inte lyckas ... 

Lara bor man, annars dor man. 

Bertil Torekull 

Xll 

l EN V ÅRLD A V FORANDRING 

Bo Ekman har på ndra håll upplevt industrins berg- och 
dalbana som ansvarig for Volvo:s koncernutveckling under 
många år. Idag leder han SIFOgruppen, som ligger i front

linjen ndr det galler att hjdlpa foretag over hela udrlden 
med strategisk fornyelse och kompetensutveckling. 

len varldav 
forandring 

AvBoEkman 

I 
ett japanskt foretag bidrar varje arbetare med 30 a 40 
forslag per år till forbattringar av funktion och kvalitet. 
Motsvarande an tal vid en sammansa ttningsfabrik i bils ta

den Detroit ar ett forslag vart sjunde år! 
Vid Volvo dubblerades antalet till ett forslag per arbetare 

och år efter en intensiv kampanj . 
Siffrorna illustrerar dramatiskt skillnaden i formågan att 

lara, i fråga om såval kapaciteten som snabbheten. Också på 
strategisk nivå ar japanerna snabbare att introducera nya 
teknologier och reorganisera produktionsprocesser. 

Vasterlandska foretag och institutioner har genom åren 
formats for att fungera i en stabil, snarare an i en foranderlig, 
affarsmiljo. Det ar den skillnaden som nu hamnat i fokus . 

Vi ar mitt uppe i en smartsam process av omprovning dar 
logiken i våra organisationsformer måste ses over - for att vi 
skall kunna mota turbulensen i marknadens utveckling, i 
teknologins fornyelse och i de forandrade sociala forutsatt
ningar som foljer av att manniskor ar motiverade for forand-
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ring: att lara sig gora saker på ett annat satt; att andra attityd 
och till och med varderingar; att samarbeta med nya manni
skor; att samverka med och lara av kunderna. 

I denna varld av forandring, ar manniskornas och organi
sationernas formåga till effektivt larande avgorande for deras 
overlevnad. 

"Lange leve lar andet" tar fasta på detta behov och gor sund 
pedagogik tillganglig for dem som arbetar seriost med forand
ring. 

Boken ger prov på djup forståelse for hur pedagogiken kan 
utveckla ledarskapet och gora fcirandringsarbetet betydligt 
mer effektivt. 

BoEkman 

XIV 

F 6RFATTARENS FORORD 

Ftirfattarens 
fOrord 

D 
en har boken ar skri ven både for dem som vill utveckla 
sin formåga att lara for egen del och for dem som vill bli 
battre på att skapa forutsattningar for andra att lara 

-dvs for chefer, utbildare, forelasare liksom artikelforfattare, 
memoskribenter, instruktorer, projektledare, manualskrivare, 
videomakare osv osv. 

I den till boken feid des re dan for tjugo år sedan. Åke Grahm 
och jag hade just lanserat "Handbok for undervisare" och vad 
vore naturligare, sa vi då, an att skriva en uppfciljare, en 
"handbok i larande". Men det skulle alltså droja ett par decen
nier innan den blev verklighet. 

Under den tiden har mycket fcirandrats. 
90-talet har redan dopts till Individens decennium: Det 

finns en ny sorts respekt for individen och en (gryende) insikt 
om att det ar manniskor, inte institutioner, som for utveckling
en framåt. Och, respekt feider sjalvrespekt: dagens manniskor 
vill engagera sig, vill "få vara med, på riktigt". 

Samtidigt riskerar informationsexplosionen och den allt 
hogre forandringstakten att lagga krokben aven for de mera 
ambitiosa. Som John Naisbitt uttryckt det: "Vi drunknar i 
information men torstar efter kunskap." Med andra ord: 

Den som vill undvika att bli offer for andras kun
skap måste forsoka bli harskare over sin egen. 

Allt detta har lett tillatt man lite overallt borjat fundera 
over hur utvecklande foretagen egentligen ar for manniskorna 
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som arbetar dar: Får de den overblick de behover for att kunna 
agera på ratt satt? Har de underlag for att forstå och hang a med 
i svangarna nar forutsattningarna forandras? Tar vi tillvara 
och vidareutvecklar den kompetens de har? ar typiska frågor 
man staller sig. 

En ny syn på betydelsen av larandet håller alltså på att 
vaxa fram: "en organisations samlade formåga att ldra dr 
augorande for dess ouerleunad", menar t ex Peter Senge i en 
aktuell bok. Michael Maccoby skriver så har om den nya 
grundsynen: "alla mdnniskor behouer en mening med sitt liv 
och dr be redda till en hel del uppoffringar for de organisationer 
som ger dem detta." Så har går tongångarna numera i fler och 
fler foretag: 

manniskorna vill ha ( och forvantas ta) ett storre ansvar for 
sin egen utveckling och for verksamhetens framgång, och 
ar darfor motiverade att lara; 
cheferna på alla nivåer skall ha huvudansvaret for den 
fortlopande kompetensutvecklingen (sin egen och sina 
medarbetares), och måste darfor veta hur man gor; 
utbildarna skall agna sig mindre åt att uppratta fasta 
utbildningsplaner for olika befattningar och mera åt ut
veckling av individ- och situationsanpassad kompetens. 

Detta medfor att allt fler nu måste satta sig in i vad larande 
egentligen innebar och hur man praktiskt kan ska pa gynnsam
rna forutsattningar både for sitt eget och for andras larande. 

Det ar vad jag hopp as att den har boken skall bidra till. 
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Undervisning iir att gora inliirning mojlig. Bilden iir ur "Handbok for 
undervisare", Grahm-Mellander 1971. S edan dess har eleven blivit 
vuxen. 
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LARANDE 

Ett 
mysterium 

I nlarning ar egentligen bara svårt i samband med under
visning och studier! For ovrigt ty eks larandet pågå tamligen 
obehindrat. Hur skulle vi annars fått den fantastiska 

mangd kunskap som var och en av oss bar på? 
En dag nar jag var ute i folkvimlet stannade mina ogon på 

en dam i sjuttioårsåldern. Latt lutad mot en kapp stod hon 
vantande vid en busshållplats. Hennes fårade ansikte, ett 
vackert gravyrarbete. Med spår av besvikelser och sorger, av 
gladje och livslust. Och av tid. Blicken, stadig, men obestamd. 
Till synes helt ointresserad av den omedelbara omgivningen. 
Stillhet och tystnad kring hennes krumma kropp ... PlOtsligt 
såg jag henne som en gammal rar bok med natta skinnparmar 
inneslutande outgrundliga mangder av kunskap och visdom. 
Tanken måste ha vackts av insikten om den ofattbara mangd 
kunskap som finns lagrad i en enda manniska. Hur mycket 
skulle hon inte kunna beratta. Om alla manniskor hon mott, 
och minns och skulle kanna igen. Om alla upplevelser, kans
lostormar, gemenskap, ensamhet, små och stora handelser. 
Om allt hon last, hort och sett, forstått, diskuterat, fantiserat 
och reflekterat kring. Allt resultatet av det som vi lite kyligt 
kallar inlarning. Det livslånga larandet. 

Man kan fråga sig hur stor andel av hennes kunskap (hur 
man nu mater det) som ar en direkt foljd av formell undervisning 
och hur stor andel som helt enkelt ar en effekt av ett dagligt, 
spontant, omedvetet larande. Aven om hon vore professor i 

2 

ETI MYSTERIUM 

teoretisk fysik ar svaret att bara en ytterst liten del av hennes 
totala kunskaper ar en direkt foljd av undervisning och studier. 
Som hos var och en. 

Att så otroligt lite av allt larande ar resultatet av under
visning och studier ar val i sig in te en sarskil t anm ar kningsvard 
slutsats. Betydligt markvardigare ar den enorma mangd lar ande 
som sker spontant, utan att vi egentligen vet om det, eller ens 
behover anstranga oss sarskilt mycket. 

Det som ibland kan te sig så svårt, narmast oovervinnligt, 
i larosalen eller framfor larobockerna, det pågår tydligen 
standigt och spontant nar vi in te anstranger oss ... Skulle det 
alltså vara svårare att lara sig nar man undervisas an nar man 
inte gor det? !bland verkar det faktiskt så: Eftersom vi av pur 
okunnighet har en tendens att krångla till det for oss, och 
snarare forsvagar an forstarker forutsattningarna for inlar
ning så fort det handlar om formell undervisning. 

D u har sjalv flera gånger suttit på moten, kurser, kon
ferenser och seminarier med blicken stadigt fast på 
overhead-duken men med tankarna långt, långt borta 

någon annanstans. Eller på samma satt framfor laroboken 
eller produktmanualen for foretagets senaste produkt. Ofor
mogen att intressera dig for vad det hela går ut på, låter du 
tankarna lO pa i sina egna banor ... 

Brist på insikt om vad det ar som hander nar vi lar oss gor 
att vi kan bete oss mycket markligt nar vi plotsligt hamnar i en 
situation dar vi skall undervisa andra eller sjal va studera. For 
många år sedan, nar jag tranade larare inom industrin, fick de 
som ovningsuppgift att planera en instruktion for hur man 
laddar en råttfalla(!). Nar de var klara kallade vi in personal 
från hotellet, dar vi holl till, och bad dem fungera som elever i 
denna instruktion. Resultatet var mycket tankvart. Den stackars 
hotellpersonalen forstod ingenting. Och inte blev det battre av 
att instruktionen kunde låta så har: "Valkommen till denna 
undervisning om laddning av råttfdlla. Efter genomgången 
instruktion kommer du att kunna ladda en råttfdlla på ett satt 

3 



LAR.ANDE 

som bla, bla, bla ... En råttfalla består au foljande de lar, botten
platta, {jader, byge l bla, bla, bla ... Nar du nu skall ladda 
råttfallan håller du den så har, i uanster hand, mellan tummen 
och pekfingret bla, bla, bla ... " Efter en stund kande jag att jag 
måste avbryta den absurda tillstallningen och frågade instruk
torerna vad de egentligen holl på med. "Undervisning fOrstås ... ?" 
Jag frågade då om de verkligen skulle gora så har om de t ex 
behovde visa sina barn hur det går till att ladda en råttfalla. 
"Naturligvis in te ... men det ar ju en helt annan sak ... Har var det 
ju fråga om undervisning ... " Vi pratade mycket om detta och 
konstaterade att vårt satt att undervisa forandras i grunden 
nar undervisningen formaliseras och flyttas in i klassrummet. 
Eller som någon sammanfattade: "Det ar mycket lattare att 
vara pedagogisk så lange det inte ar undervisning man håller 
på med ... " 

D et stammer nog. Det ar inte ovanligt att manniskor 
som genom nyfiket experimenterande har Hirt sig att 
han te ra tex en Macintosh-dator blir fullstandigt hopp

losa nar de skall undervisa andra om samma sak. Den "under
visning" som presteras har overhuvudtaget ingen likhet med 
den larprocess vederborande sjalv gått igenom. 

Glomsk av den egna inlarningens experimenterande och 
upptackande blir undervisningen konstlad, med en mangd 
onodiga fakta och få, om några, mojligheter for eleven att sjalv 
gora sina upptackter. Det markliga ar, att om samma person 
(lararen) blir ombedd att hjalpa någon till ratta med ett prob
lem som har med datorn att gora (och etiketten således inte ar 
"undervisning"), då blir lararens beteende som regel helt an
norlunda och betydligt battre anpassat efter elevens behov. 

Skillnaden ar likartad nar man ser en person som studerar. 
Galler det dagstidningar, facktidskrifter eller en bok om fa
voritintresset ar beteendet ett: Lasaren soker sig fram, stannar 
upp for det som ar intressant, hoppar over, letar, fordjupar sig, 
bladdrar tillbaka, jamfår ... Galler det i stall ett ex en kurs bok 
ar beteendet ett annat: Boken oppnas på forsta sidan. Blicken 
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Undervisningen tenderar att skapa {ler problem iin den lOser. Ar det 
så hiir vi kanner oss niir vi som elever;, utsiitter oss for formell 
undervisning? (Efter en teckning au Lars Aberg.) 
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på forsta ordet, hogst upp till vanster ... Och så borjar lasningen, 
rad for rad for rad for rad ... Ofta med foljden att blicken 
fortsatter att lasa, medan tankarna efter en stund vandrar i vag 
på egen hand. Och nar detta upptacks letar sig den ambitiose 
tillbaka till den plats dar sambandet mellan det lasta och det 
tankta upphorde ... och gor så ett nytt forsok. 

Alltså: Erfarenheten från hur man gor i den spontana 
situationen tycks inte vara tillganglig nar man hamnar i den 
formella. Min overtygelse ar att denna skillnad helt enkelt 
beror på att de flesta manniskor inte lart sig att iaktta, och 
darmed att forstå, hur det egna och andras spontana larande 
går till. Erfarenheten finns dar, men inte kunskapen om hur 
den kan anvandas. 

Foljden av detta blir en forodande brist på effektivitet i 
så val undervisning som vid studier på egen hand. Det ar till och 
med så, att undervisningen tenderar att skapa fl er pedagogiska 
problem an den loser! Det ar for mig ett mysterium att un
dervisning och lar ande fortfarande står så långt ifrån varandra. 

U trymmet for forbattringar ar i sjalva verket mycket 
stort och egentligen in te heller sarskilt svåråtkomligt. 
Forutsattningen for att lyckas ar att vi inte (som 

hittills) riktar uppmarksamheten enbart på metoderna i un
dervisningen, utan att vi forst och framst lyckas gora något åt 
metoderna i inlarningen. Och det ar, som jag avser att visa, en 
rasande skillnad. Men innan jag fordjupar mig i detta vill jag 
kommentera en del begrepp. 

Undervisning betyder att skapa de yttre forutsattning
arna for inlarning, med bl a information i olika former liksom 
ovningar och arbetsuppgifter. 

Inlarning ar den men tala process som leder till kunskap. 
Att undervisning inte alltid leder till inlarning illustreras 
traffande av anekdoten med Tigers lillebror som lar sin hund 
att vissla. 

Enligt en rotad uppfattning ar det lararen som ansvarar 
for undervisningen med an eleverna står for inlarningen- i den 
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Undervisning resulterar inte alltid i inlarning. 

mån fårutsattningarna medger sådan. Denna rollfordelning 
eller ansvarsfårdelning har lett till en mycket olyckligutveckling, 
namligen att eleverna vant sig vid att de inte kan påverka 
undervisningen mer an mojligen hogst marginellt: De utsdtter 
sig får undervisningen i stallet får att delta i den. 

Det som nu håller på att handa ar en omsvangning mot att 
larare och elever delar på ansvaret också fcir undervisningen, 
så att de hjalps åt med att "skapaforutsattningarforinlarning". 
Pådrivande i den har utvecklingen ar framst att den moderna 
vuxeneleven staller allt hogre krav på att kunna anvanda sin 
tid på ett mera meningsfullt satt an att "sitta av lektioner". Man 
soker genvagar. Darfor okar också efterfrågan på kunskap om 
hur man lar sig. 

Samma tendenser finns inom hogskoleutbildningen. 
Naringslivet, dvs de som anstaller de fardigutbildade aka
demikerna, ar en pådrivande kraft. En annan ar studenterna 
sjalva som idag har ett betydligt vidare perspektiv (genom 
medierna, resor, olika slags arbetslivserfarenhet) jamfort med 
studenterna for några tiotals år sedan. Till detta kommer att 
studenterna anses ha mindre baskunskaper från grundskolor 
och gymnasium nar de påborjar sin hogskoleutbildning. Det ar 
också en anledning tillatt se over undervisningsformerna. 

I fortsattningen kommer jag i huvudsak att anvanda 
termen larare som samlingsbegrepp får dem som leder under
visningen oavsett om det ror sig om "fcirelasning", "klassrums
undervisning", "instruktion", "demonstration" eller "informa-
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tion". På motsvarande satt får begreppet elev beteckna kurs
deltagaren, studenten, åhoraren, lasaren. 

Jag har redan anvant begreppen "spontan inlarning" i 
motsats till "formell inlarning" samt "spontan undervisning" i 
motsats till "formell undervisning". "Spontan" innebar då att 
vårt beteende styrs av impulser som vi knappt ar medvetna om. 
Medan "formell" avser ett medvetet arrangemang (med am
bitionen att vara "pedagogisk"). Vi kan till och med introducera 
begreppen "spontan pedagogik" respektive "formell pedagogik". 

Min utgångspunkt ar alltså att den spon tana pedagogiken 
genomgående ar betydligt effektivare an den formella - och 
darmed att den "formella pedagogiken" har mycket att lara av 
den "spontana". 

F ysikern och nobelpristagaren Richard Feynman har 
skrivit flera bocker av memoarkaraktar dar han ofta 
återkommer till problemet undervisninglinlarning. Ett 

par tankvarda citat ur två av dem får tjana som en samman
fattning av de ambitioner vi står infår. 

Det fårsta ar hamtat ur "Surely, You're Joking Mr. Feyn
man!" ("Visst skojar ni herr Feynman!") och ar en frank, men 
mycket konstruktiv kri tik av den formella pedagogiken, så som 
den praktiseras i universitetsutbildningen i Brasilien (lasaren 
må sjalv avgora hur beskrivningen står sig mot egna erfaren
heter). Feynman ha de bli vit ombedd att vid avslutningen på det 
akademiska året beratta om sina erfarenheter från sitt år vid 
univers i te tet. 

Studenter, professorer och samhallets dignitarer var dar. 
Feynman hade frågat om han fick saga vad han ville. "Visst. 
Naturligtuis. Vi lever i ett fritt land. "Med sig ha de han en larobok 
-hans vardar trodde det var får att visa ett bra exempel på en 
sådan och påpekade att fårfattaren var i auditoriet. 

Oppningsrepliken visade dock att han hade en annan 
avsikt: "Huuudsyftet med mitt inldgg dr att visa, att ni inte 
underuisar i naturuetenskap har i Brasilien." Lite langre fram 
visar han upp laroboken: 
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AA Jag holl upp den ldrobok i elementdr fysik, som man 
~ ~ anudnde. "I denna bok redouisas inga experimentella 

resultat, utom i ett fall ddr det handlar om en kula som 
rullar nedfor ett sluttande plan. Har anges hur långt kulan 
hinner rulla efter en sekund, tuå sekunder, tre sekunder osv. 
Siffrorna har inbyggda 'fel'- dus ndr man betraktar dem, tror 
man att man tittar på en experimentell resultatserie eftersom 
siffrorna dr lite over eller lite under de teoretiska udrdena. I 
boken talas det till och med om att man måste korrigera de 
experimentella felen - mycket bra. Problemet dr att ndr man 
kalkyle rar udrdet på accelerationskonstanten från des sa siffror, 
så får man det ratta svaret. 

Emellertid dr det så att en kula som rullar nedfor ett 
sluttande plan i uerkligheten har en viss troghet i rullandet, 
u ilket ger, om man utforde experimentet, fem sjundedelar au det 
korrekta suarsudrdet beroende på den extra energi som behous 
for kulans rotation. Ddrfor kommer detta enda 'experimentella 
resultat' från ett fuskexperiment. Ingen kan ha rullat en sådan 
kula och kunnat få dessa resultat!" 

"Jag har upptdckt en annan sak", fortsatte jag. "Om jag 
bladd rar up p sidor slumpmdssigt, sdtter ner fingret och laser ett 
stycke, kan jag demonstrera vad det dr som brister- att det in te 
handlar om att forstå naturuetenskap utan att memorera -
ouerallt! Ddrfor tanker jag ta risken nu, framfor detta auditori
um, att bldddra, sdtta ner fingret, ldsa up p vad som står- och 
visa vad jag menar." 

Jag gick till verket. Prrrrrp -jag satte ner fingret och 
bdrjade ldsa: "Triboluminescens. Triboluminescens kallas det 
ljus som alstras ndr kristaller krossas ... " 

Jag sa: "Ar detta naturuetenskap? Nej! Vad man gjort dr att 
beskriva vad ett ord betyder genom att anudnda andra ord. Man 
har inte forklarat något om naturen - vilka kristaller som 
alstrar ljus ndr de krossas och uarfor ljuset alstras. Har ni sett 
någon student gå hem och prova påståendet? Det skulle han in te 
kunna." 

"Men om vi is tallet skrev foljande: 'Om man tar en sockerbit 

Copyright © W.W. Norton & Company, Inc. ("Surely, You're Joking, Mr. Feynman!") 
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och krossar den med en tång i marker, så kan man se ett 
blåaktigt sken. Samma sak hdnder med en del andra kristaller. 
Ingen vet riktigt uarfår. Fenomenet kallas triboluminescens!' 
Ja, då skulle någon kunnagå hem och prova fenomenet. Och då 
fick denne elev en erfarenhet au vad som hdnder i naturen." Jag 
anudnde detta exempel for att visa vad jag menade, men det 
hade inte spelat någon roll var jag satt ner fingret i boken -det 
var samma visa ouerallt. " 

Darefter gav han en serie exempel på hur han mott studenter 
och stallt frågor av typen "Vad hdnder ndr man krossar en 
sockerbit med en tång i marker?" utan att få något svar, medan 
de daremot inte hade några svårigheter att rabbla upp defi
nitionerna på olika begrepp. 

Det andra ei ta tet ar ham tat från "What Do You C are About 
What Other People Think?" ("Vad bryr du dig om vad andra 
mdnniskor tycker?") och ar en hyllning till pappan/lararen och 
den spontana pedagogiken. 

Han berattar om hur hans pappas vana att ta ut Richard 
på skogspromenader på helgerna hade påverkat de ovriga 
faderna i området att gora samma sak. (Det typiska var att 
faderna bodde och arbetade inne i New York och egentligen 
bara var hemma over veckosluten.) Feynman beskriver vad 
som hande efter en sådan weekend: 

AA Foljande måndag, ndr våra pappor åkt tillbaka till 
~ ~ sina jobb, var vi ungar ute och lekte på ett falt. En au 

dem sager till mig: "Ser du den ddr fågeln? Vet du vad 
det dr for en?" Jag sager: "Jag har ingen aning om vad det dr får 
slags fågel!" Han sager: "Det dr en brunbrostad trast. Får du 
inte ldra dig något au din pappa?" 

Jo, det fickjag visst. Han hade redan ldrt mig: 
"Ser du den ddr fågeln?" sa han [pappa]. "Det dr en 

Spencer 's warbler." (Jag visste att han inte kunde det uerkliga 
namnet.) "På italienska kallas den Chutto Lapittida. På por
tugisiska sager man Bom da Peida. På kinesiska heter den 
Chung-long-tah och på japanska Katano Tekeda. Man kan 
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Han sa: "Var{Or tror du att fåglar plockar sina fjadrar?" Jag sa: "Tja, 
hanske fjadrarna kommer i oordning ndr de flyger och så plockar de 
dem for att få dem fina och i ordning igen." 
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kanna till vad den fågeln heter på all udrldens språk, men man 
vet dndå absolut ingenting om sjdlua fågeln . Vad man vet dr 
bara något om folk på o lika platser och vad de kall ar fågeln. Men 
låt oss titta på fågeln och se efter hur den beter sig - det dr det 
som dr intressant." (Jag ldrde mig mycket tidigt att det dr 
skillnad på att kunna namnet på något och att kunna något.) 

Han sa: "Titta till exempel på hur fågeln plockar sina 
fjddrar hela tiden. Ser du hur den går omkring och plockar sina 
fjddrar med nabben?" "Ja." 

Han sa: "Varfår tror du att fåglar plockar sina fjddrar?" 
Jag sa: "Tja, kanske fjddrarna kommer i oordning ndr de 

flyger och så plockar de dem får att få dem fina och i ordning 
igen." 

"Ja, låt oss anta det," sa han, "då skulle de plocka fjddrarna 
sdrskilt mycket just efter en flygtur. Och sedan ndr de uarit på 
marken ett tag så skulle de inte plocka så mycket- eller hur?" 

"Ja." Han sa: "Låt oss titta efter om de plockar mer just efter 
de har landat." Detta var in te så suårt att konstatera. Det var 
inte sdrskilt stor skillnad mellan fåglar som hade promenerat 
omkring på marken ett tag och fåglar som just hade landat. Så 
jag sa: "Jagger upp. Varfår plockar fåglar sina fjddrar?" 

"Darfår att de har lOss som besudrar dem," sa han. "Los sen 
dter proteinflagor som kommer från fjddrarna." 

Han fortsatte : "Varenda lus har ett uaxartat dm ne på benen 
och det dts au små kualster. Kualstrens dmnesomsdttning dr 
inte helt perfekt - från deras bakdnda kommer ett sockerartat 
sekret och i detta udxer och lever bakterier." 

Till slut sa han: "Nu forstår du kanske, att ouerallt, ddr det 
finns fada, ddr finns det också någon livsform som hittar den." 

Nu vet jag att det kanske inte var just lOss, att det kanske 
inte stdmde helt att loss har kualster på benen. Hela historien 
var antagligen felaktig i detaljerna, men det han berdttade for 
mig var dndå ratt i princip. " 

Copyright © 1988 by Gweneth Feynman and Ralph Leighton 
Återges med tillstånd från Melanie Jackson Agency. 
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Aha! 
G issa vilken hand? sager barnet och doljer sin nygjorda 

teckning bakom ryggen tills mamma eller pappa nastan 
trugande ber att få se. Barnet vet att en fcirutsattning 

får att budskapet skall nå fram ar att mottagaren fcirst blir 
nyfiken, motiverad, uppmarksammad. Av samma skal borjar 
vi samtal med repliker av typen "Vet du vad som hande mig i 
går?" eller "Detta ar bara inte klokt!" Reaktionen från omgiv
ningen ar given: "Vaddå?" Vi har fått kontakt. 

Vi vet, genom vår erfarenhet, att den har sortens upptakt 
behovs innan den egentliga kommunikationen kan borja, men 
vi ar knappt ens medvetna om att vi agerar så. Det sker helt 
spontant och skulle kunna beskrivas som ett uttryck for det 
"spontana undervisandet". 

På motsvarande satt ar vi knappast mottagliga for inne
hållet i bruksanvisningen till en nyinkopt apparat med mindre 
an att vi har in tresse av att få den att fungera . Har vi intresset, 
valjer vi spontant hur vi ger oss i kast med uppgiften. 

Det ar den "spontana undervisningen av oss sjalva", eller, 
varfcir inte , "den spontana studietekniken". 

Darmed har jag introducerat den forsta och mycket 
sjalvklara fcirutsattningen fcir all inlarning, namligen upp
marksamhet. 

Uppmarksamhet i den har meningen kan ta sig många 
olika uttryck och kan upplevas på olika satt: nyfikenhet, span
ning, radsla, fcirvantan, igenkanning, hunger, utmaning. I den 
formella pedagogiken anvands ofta uttrycket motiva ti on for att 
beteckna samma sak. 

"Uppmarksamhet" innebar att inlarningsprocessen har 
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startat, men vad hander sedan? Låt oss renodla beskrivningen 
med ett enkelt exempel. 

K 
vinnan i bildserien har kopt en kamera. Intresset får 
att lara sig anvanda den finns ;redan: Hon ar nyfiken på 
hur den fungerar. Nyfikenheten gor henne mottaglig 

får den information som kame ran och bruksanvisningen består 
med. Spontant valjer hon ut och registrerar den information 
som har mening får henne. Ovrig information valjer hon lika 
omedvetet bort. Den information hon tar in bearbetas i hjarnan 
allteftersom hon provar sig fram får att hitta meningsfulla 
samband. Detta fortgår tills hon forstår "AHA, det dr det som dr 
avtryckaren ... ". V arefter hon prov ar ett an tal gånger av pur 
gladje och får att få sin slutsats bekraftad. 

Så kan alltså den spontana larprocessen beskrivas. Aven 
om det finns så val enklare som betydligt mer komplicerade satt 
att beskriva samma fcirlopp, har jag funnit att just denna 
be skrivning har ett mycket hagt fcirklaringsvarde får vårt syfte. 
Detta ar således inlarningsprocessen i ett notskal: 

l. Uppmarksamhet gor oss mottagliga for 
2. information, som vi 
3. bearbetar tillsammans med tidigare kunskap tills vi når 
4. slutledning, forståelse, som vi sedan 
5. tillampar och provar får att få bekraftad. 

Denna serie av mentala processer ar också exakt vad 
filmregissorer, fcirfattare och politiker spelar på nar de planerar 
sin framstallning får att fånga och behålla vår uppmarksamhet 
och nå fram med sina budskap. 

Låt mig ge ytterligare några vardagliga exempel får att 
skapa relief åt de har fem begreppen. 

l. Uppmarksamhet: Tidningsrubriker och lopsedlar, 
annonser och annan reklam, bu tikssky l tar, bok- och ski vomslag 
ar alla renodlade exempel på hur man forsaker fånga uppmark
samhet, skapa intresse. Detsamma galler filmer, romaner, 
politiska tal: Upptakten ar ofta skickligt konstruerad får att vi 
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Inldrningsprocessen: Han fortsiitter tills han forstår: "Aha, det iir det 
som iir autryckaren ... ". Varefter han prouar ett antal gånger au pur 
glddje och for att få sin slutsats bekriiftad. 
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skall bli intresserade, stanna kvar och ta del av fortsattningen. 
En marklig naturformation, en fornlamning, en vattendroppe 
som hoppar på den heta spisplatten kan ha samma effekt . Om 
forutsattningarna ar de ratta fångas vår uppmarksamhet , 
nyfikenheten ar vackt. Vi ar mottagliga for information ... 

2. Information: Men då galler det att informationen på 
ett rimligt satt svarar mot våra forvantningar. Ar informatio
nen obegriplig avbryts processen. Likadant om det ar fel infor 
mation, eller for lite eller for mycket. Et t bra exempel ar många 
tidningsartiklar, som bara sallan blir lasta till slut. Vi har 
"skummat" artikeln, brukar det heta, med avsikten att soka 
efter något meningsfullt . Fungerar framstallningen fortsatter 
vi lasa och lyssna. Men aven om vi hittar information som i och 
for sig forefaller meningsfull ar det en bit kvar till inlarning och 
darmed ny kunskap. 

3. Bearbetning: Den kanske mest kritiska fasen ar den 
men tala bearbetningen, "tankeverksamheten", dar ny och redan 
lagrad information stalls mot varandra. Det dar kan man 
iaktta hos den som studerar något. Lasningen avbryts och 
blicken riktas snett uppåt, som for att underlatta får hjarn an 
att associera vidare. Spontant valjer vi alltså att avbryta 
informationsintaget for att ge bearbetningsprocessen en chans. 
Man kan också iaktta hur inlarningen tenderar att fortsatta 
efter tex en lektion. Ett tecken på att hjarnan arbetar vidare och 
finner ny a samband ... 

4. Slutledning: Och just samband ar ett nyckelbegrepp 
har. Hjarnan ar namligen standigt på jakt efter meningsfulla 
samband, eller, med ett annat uttryck, gestalter. Det ar nar 
så dana samband eller gestalter blir klara for oss som vi tenderar 
att utbrista i ett AHA ... Upplevelsen ar långt ifrån alltid 
markbar men nar så ar fallet går det nastan en st romstot 
genom kroppen som reagerar med att stracka på sig och m an 
kan iaktta ett "forklarat skimmer" i anletsdragen. Aven på 
psykologspråk kallas upplevelsen for "AHA-upplevelse". Med 
eller utan dessa synlig8. eller horbara uttryck så ar det i detta 
ogonblick som kunskapen blir till. 
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5. Tillampning: Gladjen over den nya kunskapen (insik
ten, forståelsen, slutsatsen) driver oss vidare att också forsoka 
tillampa den i en eller annan form ... och då borjar en ny process, 
med ny inlarning. 

H os barn ar det ofta latt att iaktta varenda fas i den har 
processen. Som nar min dotter (åtta månader) får syn 
på en hammare på golvet. U ppmarksamheten ar 

skapad, nyfikenheten vackt. Springande på alla fyra tar hon sig 
fram till hammaren, tar upp den och undersoker den ... Efter en 
stund av relativ stillhet borjar hon prova att gora olika saker 
med den. Till slut upptacker hon att den går att banka i golvet 
med. Lyckan over insikten får henne att brisera i ett kluckande 
skratt .. . varefter hon med ihardig gladje bekraftar sin kunskap 
med ett stort antal små marken i tragolvet. 

Det ar naturligtvis inte alltid som inlarningsprocessen ar 
direkt initierad av yttre impulser eller information "utifrån". 
Du har sakert upplevt hur "en tanke legat och grott". !bland ar 
det en association som satter igång en med veten fundering: Du 
letar i minnet efter kunskap/information som du vander och 
vrider på for att till sist upptacka samband som du tidigare in te 
tankt på: du har, utan egentlig påverkan utifrån, skapat ny 
kunskap av den kunskap och de erfarenheter du redan hade. 

Lika ofta (sannolikt betydligt oftare) pågår processen u tan 
att du ar direkt medveten om den. Det ar darfor vissa manni
skor vaknar mitt i natten och har funnit losningen på ett 
problem. Det ar darfor vi kommer på bra ideer i duschen, eller 
på skidsluttningen. Det ar darfor som ett namn som du forgaves 
sokt efter plotsligt kommer for dig, långt senare och i ett helt 
annat sammanhang. 

Hjarnan har arbetat vidare på egen hand - om uttrycket 
tillåts. 
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På jakt efter 
• men1ng 

D 
et ar latt att fascineras av den manskliga egenskap som 
driver små manniskor att lara sig krypa, gå, kommu 
nicera. Och stora manniskor att tranga in i naturens 

minsta byggstenar for att saka forstå hur allt fungerar. 
Man kan fråga sig vad det ar som ligger bakom allt detta. 
Den frågan tanker jag inte ens antydningsvis forsoka 

besvara. Men det finns en egenskap i hjarnans arbetssatt som 
ar latt att iaktta och som givit uppslag till många intressanta 
slutsatser om hur larandet fungerar. Den består i hjarnans 
standiga stravan efter att finna samband, att gora helheter av 
delarna, att skapa gestalter. 

Det ar vart att agna denna egenskap en del eftertanke, 
eftersom den rymmer en viktig nyckel till forståelsen for hur 
man kan forbattra forutsattningarna for inlarning. Det behovs 
forhållandevis lite information for att vi med fantasins hjalp 
skall uppfatta en meningsfull helhet, en gestalt. Det vi kallar 
fantasi hjalper oss att tolka den information vi tar emot så att 
den får en mening for oss. 

Detta ar en grundlaggande egenskap i vår formåga att 
lara, det ar drivkraften i allt larande. 

Att det inte behovs så mycket information for att stimu
lera fantasin visar det har exemplet: En larare i forskolan 
rita de en bild steg for steg och bad barn en att tala om vad bil den 
forestallde. Forslagen var många och fantasifulla- och varje 
nytt forslag framfordes med stor entusiasm och fortjusning. 
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D 
EN LÅDAi ETT HÅL! 

ETT GALLER! 
ETT PAPPER! 

...... .. t. 

..... ....... w ----................. 

NOTER! 
ETi NOTSTALU E"N LAMI>At l 

t-------+-----· 

14A HA ITA 1 EN TANT SOM KLAR. PÅ SIG 

f 
l 
~ 

En li:irare ritade en bild steg for steg och bad barnen tala om vad bilden 
f6resti:illde. 
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D 
e har bilderna (nedan) visar en mera traditionell typ av 
illustrationer (hamtade ur skolans psykologibi:icker) 
som också tar fasta på visuella gestalter. I dessa ex

empel ar det svårt att inte se helheten, dvs det ar svårt att 
unduika att sluta gestalten. Vi kan inte ens med viljan bortse 
från helheten (kvadraten, cirkeln, triangeln). 

I foljande två exempel ar gestalten svårare att se. Det kraver 
anstrangning. (En ledtråd ar att den forsta bilden fårestaller 
bokstaver, den andra ett djur. Ratt svar på sid 24.) 

K.M. Dallenbach/Gordon Rattray Taylor 
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Vi ser bara en liten del av bokstaverna (nedan) men hjarnan 
fyller på med resten, dock under fårutsattning att bokstaverna 
bildar ord och orden en mening. 

Trot s att vi alltså inte har tillrackligt med information får att 
avgi:ira vilka de enskilda bokstaverna ar, så ger sammanhanget 
oss hjalp att sortera bort de alternativa tolkningar som saknar 
mening. Den ena av de tv å "texterna" ar meningsfull, den andra 
inte. Kan du lasa meddelandet? 

Det ar som om hjarnan gi:ir en oerhi:ird mangd sanno
likhetsbedi:imningar får att komma fram till en rimlig tolkning. 
Och det galler forstås in te bar a bilder. Samma sak intraffar nar 
vi lyssnar. 

Ett enkelt exempel på detta: 
Antag att du hor någon saga: DEBAGÅTA' (med långa a:n 

och med betoning på det sista a:et). Vad menas? 
Sannolikt skulle du bli forvirrad, din hjarna skulle ha 

svårt att hitta en meningsfull tolkning. 
Anta nu i stallet att repliken falls av en serviti:ir på en 

restaurang, så har: "Och ddr borta vid udggen finns en sallads
bar ... 'debagåta'!" (Alltså: "Det ar bara att gå och ta .. . ", sanna
likt också fårstarkt av en gest.) 

M ed dett a vill jag illustrera att hjarnans satt att tolka 
och vardera information ar beroende av en mangd 
samtidig information, dar den viktigaste utgi:irs av 

det som brukar kallas kontexten (ungefar: sammanhanget), 
liksom naturligtvis tidigare kunskaper och erfarenheter. 

"Debagåta" u tan sammanhang (kon text) blir meningsli:ist, 
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men i sammanhanget går det att tolka och får en mening. 
Oversatt till undervisning och inlarning ar detta ett bety

daude problem. 
Lararen eller laroboksforfattaren undervisar utifrån sin 

helhetsforståelse (som det dess utom ar mycket svårt att bortse 
ifrån), medan eleven ar hanvisad till de fragment som under
visningen dittills handlat om . 

. Nar jag laser en bok och har kommit till sidan 10 har jag 
uppenbarligen bara last tio sidor. 

Men forfattaren, nar han eller hon skrev sidan 10, hade 
redan "last hela boken", dvs hade hela sammanhanget, hela 
gestalten, klar for sig. 

Det som då kan handa nar jag laser boken ar, att jag 
antingen blir helt vilsen eftersom jag inte ser de sammanhang 
som forfattaren såg i skrivandets stund, eller också "uppfinner 
jag" egna samband med stor risk for felaktiga slutsatser som 
lagger krokben for mig langre fram. 

Inom t ex hogskoleutbildningen ar man medveten om det 
har problemet och diskuterar olika satt att vanda på ord
ningsfoljden, så att man borjar med att skapa en oversiktlig och 
begriplig och verklighetsanknuten helhetsbild, som darefter 
steg for steg fordjupas - jamfor Richard Feynmans beskriv
ning tidigare. 

Detta ar en central poang i dagens planering av under
visning och studier, som jag får anledning återkomma till. 

D 
enna stravan hjarnan tycks ha, att skapa meningsfulla 
helheter, gestalter, av tillgangliga fragment kan alltså 
betecknas som drivkraften i larprocessen. Den ar 

spontan, aven om vi med viljans hjalp kan underlatta forloppet. 
Det verkar rimligt att anta att det ar samma egenskap som 

får oss så intresserade av sådant som frågesporter och korsord, 
gåtor, associationslekar, deckarromaner och underfundiga 
nonsensproblem i tidningsmagasin. 

Underhållningsvardet ligger i att forse vår aktivitetssugna 
hjarna med "något att bi ta i", att utmana hjarnan till en process 
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Har har konstndren utmanat våra invanda forestdllningar och as
sociationer. Det dr typiskt att vi tenderar att roas av den har sortens 
"tankelekar". 
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med fOrhoppningen att få uppleva gladjen av att lyckas "få ihop 
det". Larprocessen alltså, i underhållningens och forstroelsens 
tjanst. 

Allt berattande (sagor, filmer, romaner) underhåller oss av 
samma skal: "hur skall det gå, hur skall det gå?" ar det 
meningen att vi hela tiden skall fråga oss i spand avvaktan på 
upplOsningen (gestalten). Också idrottsevenemang bjuder på 
liknande underhållning (dar drivkraften latt går forlorad om 
resultatet, gestalten, avslOjats i forvag). 

Att vi uppsoker detta ar ett tecken på hjarnans stravan att 
vara aktiv. 

I samma anda kan vi då sammanfattningsvis fråga: Vad ar 
det for fOrmåga vi har; som vi ar minst sagt mycket val 
utrustade for; som ar lustfylld både nar den pågår och nar den 
når sitt mål; som kraver ett minimum av oonskad anstrang
ning; och som vi anvander standigt? 

Svar: fOrmågan att lara. 

Kommentar till figurerna på sid 20-21: 

l. Bil den forestaller ordet CARDO (foretagsnamnet), men har å terges endast 
mellanrummen (!) mellan bokstaverna. Monstret ar skapat av konstnaren 
Carl Fredrik Reutersward och finns som skulptur i foretagets entre. 

2. Bilden forestaller en ko, som tittar på dig. Det intressanta med den har 
bilden ar att de fiesta behover hjalp for att se kon, att se gestalten. (Om du 
annu inte sett kon kan det vara en trost att vi skall å terkomma till bilden 
langre fram.) 

3. Texten: "Å ven om vi bara har lite information". 
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Lara ar att 
upptacka 

D u får en miljon om du kan sitta vaken, utan droger, en 
hel natt i skogen utan att tanka på en vit apa! Vadet 
forefaller in te sarskilt riskfyllt: Rur skulle någon, med 

dessa forutsattningar, kunna hindra sin hjarna, under en hel 
natt, från att associera till en vit apa? 

Du kan prova sjalv hur star ka dina associationer ar: Se dig 
om i rummet, titta på foremål efter foremål. For varje fOremål 
du tittar på skall du hogt uttala ett helt annat substantiv (tex 
titta på en stol och sag "båtutflykt"). 

Det ar inte bara svårt, efter ett tag får du nastan ont i 
magen av fOrvirring, och associationerna narmar sig successivt 
foremålet, tex bord-måltid, sko-promenad. 

Det ar också valbekant hur en lukt, ett musikstycke eller 
ett ansikte plOtsligt kan vacka minnen tillliv- minnen som har 
legat "gomda" i många, många år. 

På samma satt anvander vi, ofta omedvetet, kunskaper 
och fardigheter, inlarda årtionden tidigare, nar vi står infor en 
ny uppgift. 

Vi har alltså in te bara en fantastisk mangd kunskaper och 
erfarenheter lagrade i vår hjarna, vi har dessutom en full
standigt fenomenal formåga att via associationer (samband) 
snabbt hitta det vi behover ur det stora arkivet. 

Ett bra exempel ar just ansikten: 
Du går i folkvimlet, dina ogon ser hundratals ansikten och 

plOtsligt upptacker din hjarna sambandet mellan ett av alla 
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dessa ansikten och en minnesbild av ett tjugo-trettio år yngre 
ansikte och du utbrister "namen ar det inte min gamle 
klasskamrat Johan P. som aldrig kunde sitta still på lektion
erna ... ". 

Forskningen kring hur hjarnan fungerar kan sagas både 
ha kommit långt och inte sarskilt långt. "Långt", så tillvida att 
vi vet betydligt mer idag an for bara ett par, tre decennier 
sedan. "Inte sarskilt långt", darfor att vi bara anar hur hjarnan 
arbetar, hur verkningsmekanismen fungerar. 

Det ar faststallt att olika typer av aktivitet (språklig, 
motorisk etc) ar koncentrerade till olika delar av hjarnan. 

Vi vet att hager hjarnhalva i huvudsak styr kroppens 
vanstra halva och omvant. 

Det finns fog for slutsatsen att hager hjarnhalva generellt 
ar mest helhetsorienterad, "ser" de stora sambanden, medan 
vanster hjarnhalva tycks vara bast på detaljer, logik etc. 

Vi vet också att våra 200 milj arder (!) hj arnceller (neuroner), 
var och en hopkopplad med over tusen andra hjarnceller, ar 
forbundna med varandra genom en mangd utskott och att det 
ar genom detta gigantiska natverk som cellerna via elektriska 
impulser står i forbindelse med varandra. 

Vidare tycks det som om grupper av celler som samtidigt 
bli vit aktiverade en gång, har en benagenhet att lattare lå ta sig 
aktiveras på nytt. 

"Minne" skulle då vara liktydigt med denna benagenhet 
och "komma ihåg" skulle vara en fornyad aktivering av de 
berorda cellerna. 

Slutligen: Nar någon sager "DEBAGÅTA" så startar en 
"sokprocess" i hjarnan av alla de impulser som ljudet utloser 
och i denna sokprocess gors en ofantlig mangd "sannolik
hetsbedomningar" tills det finns ett rimligt samband mellan 
det uppfattade "debagåta" och annan gammal och ny infor
mation: "Aha, det dr bara att gå och ta ... ". 

Sokprocessen skulle då vara det vi kallar associationer och 
drivkraften hjarnans spontana stravan att finna meningsfulla 
samband, att skapa gestalter. 
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Dina ogon ser hundratals ansikten och plotsligt upptiicker din hjiirna 
sambandet mellan ett av alla dessa ans ikten och en minnes bild av ett 
tjugo-trettio år yngre ans ikte... Tuåhundra miljarder hjiirnceller 
hjiilper till. 
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D 
et som hander i hjarnan under inlarningsprocessen 
kan då beskrivas så har, med en mycket schematisk 
och "mekanistisk" forklaringsmodell : 

l. Uppmarksamhet kan sagas vara en aktivering av de 
cellgrupper i hjarnan som ar barare av en tidigare registrerad 
erfarenhet eller kunskap eller behov. 

2. Ny information, som har samband med det upp
marksammade, tas in och lagras tillfalligt - i korttidsminnet. 
De nya cellgrupper som då aktiveras står i kontakt med de 
redan aktiverade. 

3. Gammal och ny information bearbetas i en stravan att 
finna samband, gestalter. Mangder av cellgrupper ar inblandade 
via associationer, fler och fler forbindelser mellan celler och 
cellgrupper oppnas. Nar hjarnan hittat meningsfulla samband 
ar vår upplevelse insikt, fOrståelse, ett slags inre erfarenhet 
som aktiverar nya cellgrupper. Dock fortfarande till viss del 
"ordlos". 

4. "Intellektet" hjalper tillatt forse gestalten med ett ut
tryck eller ett namn, med vars hjalp slutledningen eller kun
skapen sedan kan hanteras: Erfarenheten transformeras till 
kunskap. Alla inblandade cellgrupper kan darefter aktiveras 
med hjalp av detta uttryck eller namn. Denna "kunskapsenhet" 
eller gestalt kallas ibland fOr ett "begrepp" (ett koncept) och 
processen kallas konceptualisering (= kunskapen blir till). Ett 
"begrepp" består således av både insikten, forståelsen som 
sådan, och av namnet eller uttrycket (etiketten). Enkla begrepp 
som "stol" har till exempel likartad innebord for de fiesta, 
medan uttryck som "demokrati" utlOser olika associationer 
beroende på hur vår kunskap om "demokrati" har tillkommit. 

5. Kunskapen anvands och forses darigenom med nya 
associationer och erfarenheter som forstarker kunskapen, gor 
den annu mera lattåtkomlig- fler cellgrupper, fler samman
kopplingar. Kunskapen har blivit "en del av oss", den har, som 
man sager, internaliserats. 

Detta forlopp pågår samtidigt i olika dimensioner eller 
forstoringsgrader: Varje steg i inlarningsprocessen består i sin 
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Mental beredskap, 
mottaglighet. 

(Fiera grupper av 
hjarnceller aktiveras.) 

Fakta (data) tillfbrs och blir 
information. 

(Nya grupper av hjarnceller 
aktiveras och associeras.) 

Information blir erfarenhet 
och insikt. 

(Associationer, "på jakt efter 
mening". Aha!) 

Erfarenhet och insikt blir 
kunskap. 

(En meningsfull helhet tar 
gestalt, blir ett begrepp.) 

Kunskap blir fardigheter och 
attityder- och kompetens. 

(Kunskapen fordjupas och 
internaliseras.) 

En "mekanistisk modell" av vad som hiinder i hjdrnan ndr vi ldr oss. 
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tur av alla de ovriga stegen, men på en mer detalj erad nivå . 
Varje steg på denna detaljerade nivå består i sin tur av alla steg 
osv. En grafisk illustration skulle likna en s k fraktal, ett 
aktuellt begrepp inom matematiken, som illustrerar att sam
rna organiska monster upprepas nastan exakt likadant på o lika 
fårstoringsnivåer. Den fårstoringsnivå jag anvander har, ar 
den vi kan uppleva i en inlarningssituation som vagen till en ny, 
identifierbar kunskap. Så har: 

l. Uppmarksamhet: Lararen visar en rektangel: "Vi vet 
ju att arean av en rektangel dr liingdengånger bredden, (lararen 
ritar in en godtycklig triangel som figuren visar) men hur stor 
dr då are an på denna triangel?" 

2. Information: Lararen fortsatter: "Om jag drar en linje 
så har (ri tar triangelns hojd) så ser ni att ni får fyra trianglar ... 
(lararen fyller i konturerna på de två rektanglar som bildats), 
som parvis bildar två nya rek tang lar." 

3. Bearbetning: "Låt oss se nu om ni kan lista ut hur stor 
area triangeln har." Nu har lararen ska pat olika vagar får 
eleverna att komma fram till slutsatsen. Någon ser att tri
angelns sidor delar de två rektanglarna i lika delar. Någon 
annan ser att man kan bilda en ny likadan triangel av de två 
"bortklippta" hornen. Någon kanske ser både och, och får på så 
vis den ena slutsatsen bekraftad av den andra, namligen att 
triangelns area måste vara halften av den stora rektangelns. 

4. Hjalp till kunskap: Den "intuitiva fårståelsen" skall 
nu goras om (transformeras) till anvandbar kunskap. Lararen 
hjalpertill: "Javisstdrdet så, liingdengånger bredden dividerat 
med två. Nu dr det bara det, att man talar inte om triangelns 
bredd utan om dess hojd. Man sager inte heller liingden utan 
basen. Alltså, basen gånger hojden dividerat med tv å. " 

5. Bekraftelse: Darefter får deltagarna prova hur detta 
stammer på några andra trianglar. (Rutnatet hjalper till så att 
eleven sjalv kan konstatera att anvandningen av formeln ger 
ungefar samma resultat som nar man raknar antalet rutor .) 

Resultat: Kunskapen att triangelns yta ar basen gånger 
hojden dividerat med två, dar hojden ar det vinkelrata avstån-
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AREA= / xJ-

AREA~ 

Eleverna lar sig hur triangelns area beriiknas genom att experimentera 
med stod i tidigare kunskap om rektangelns area. 
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det mellan basen och triangelns spets. (Formuleringen och 
termerna ar dock bara viktiga om kunskapen skall tjana som 
grund får fortsatt larande.) 

Med det har synsattet ar alltså tankeprocessen, erfaren
heten och slutsatsen av bearbetningen i fas 3, ett nodvandigt 
steg på vagen till ny kunskap. Men det ar den generellt mer 
anvandbara versionen av slutsatsen (fas 4) som utgor den 
egentliga kunskapen. (Det finns de som menar att begreppet 
inlarning borde reserveras for denna overfdring, transformer
ing, av erfarenhet till kunskap.) Fas 5 leder till kompetens, 
fdrmågan att anvanda kunskapen i ett sammanhang. 

Detta satt att resonera rymmer en mycket viktig poang for 
vårt syfte: Antag att du bara memorerat frasen "triangelns yta 
ar basen gånger hojden .. . osv". Du kan upprepa den på direkt 
frå ga och ger darmed intryck av att du tillagnat dig ny kunskap, 
vilket då alltså inte ar fallet. Detta har alla upplevt i olika 
varianter under skolåren. 

Men misstaget upprepas i vuxenundervisningen: 
L ar en larare, som genom egen erfarenhet och en hel del 

lasande kommit fram till en rad slutsatser och då funnit en 
lamplig representation av allt detta i en, som han sjalv tycker, 
mycket enkel ekonomisk modell. 

Denna modell bildar sedan utgångspunkt och startpunkt 
for en lektion i fdretagsekonomi. Efter slutfdrd undervisning 
ombeds elevenE att redovisa for modellen. Vilket E klarar. Den 
felaktiga slutsatsen ar att L overfart kunskap till E. I sjalva 
verket harE bar a memorerat etiketten (modellen) men in te fått 
med sig den bakomliggande erfarenheten, insikten. 

Det ar som att lara sig en massa glosor på ett frammande 
språk utan att veta vad de betyder! 

Påståendet ar dock en hårddragning. Ofta har vi namligen 
viss tidigare kunskap och erfarenhet som gor att vi kan "accep
tera" modellen genom att kanna igen enskilda begrepp som vi 
lart tidigare. 

Problemet ar då att vi tror att vi forstått och lart oss sam
banden. Men i sjalva verket ar "kunskapen" i stort sett utan 
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Denna ekonomiska modell tjdnar som grund och startpunkt for en 
kurs i foretagsekonomi. 

varde. Betydligt battre blir det om vi forst aktualiserar våra 
egna erfarenheter och/eller får tillfalle att gora nya (som med 
trianglarna) och darefter får hjalp med att gora kunskap av 
dem, dvs satta namn på dem och kanske sortera dem i mo
dellform. 

Kunskapen blir då rikare, dvs innesluter fler associationer 
och blir darmed mer åtkomlig och anvandbar. 

Det ar också exakt så som vår spontana inlarning går till. 
Barnet pekar på ettkoksredskap och frågar "De?" (=''V ad dr det?") 
och vill ha ett namn, en etikett, på sin erfarenhet. Så har också 
alla språk utvecklats (inklusive fackspråken). 

S 
pråket ar inte bara nodvandigt for oss for att vi skall 
kunna kommunicera med andra. Det behovs också for 
att vi skall "kunna kommunicera med oss sjalva", dvs 

tanka. Det art ex viktigt att barn tidigt får hjalp med att satta 
ord/etiketter på sina upplevelser och kanslor. Det kan forald
rarna bistå med genom frågor av typen "Blev du besviken nu att 
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vi inte åkte till morfar?" Ord som besviken, arg, ledsen, radd, 
osaker ar ord som vi behover for att forstå och kunna hantera 
våra kanslor. På motsvar ande satt behover vi orden/begrep pen 
for att kunna hantera slutsatser och insikter. Med ett begran
sat språk får vi svårt att uttrycka vad vi menar. Vilket kan 
tvinga oss att "mena det vi kan uttrycka". 

Vid ett tillfalle intervjuade jag arbetarna på ett storre 
verkstadsfciretag. Frågorna handlade om deras installning till 
fciretaget och dess ledning och till arbetet. 

Många svar bestod av fraser som hade en slående likhet 
med dem som fciretagsledningen i olika sammanhang gav 
uttryck får (sannolikt darfcir att man trodde att jag represente
rade denna), medan andra hade lika stor beroring med de 
fackliga kampanjerna (antagligen for att man uppfattade att 
jag ha de fackets u p p drag att gora in tervj un). Jag fick en kansla 
av att jag hade stallt en annan fråga till dem, namligen, "Vad 
ar det fciretagsledningen respektive facket anser att ni skall 
tycka i dessa frågor?" 

Handelsen ligger många år tillbaka i tiden men fungerar 
fortfarande som en påminnelse får mig att inte ens ett synbar
Egen rikt språk ar en garanti får att det motsvaras av en lika 
rik kunskap. 

A vgorande får kunskapens kvalitet ar darfcir den mangd 
erfarenhet och associationer som tillsammans bildar 
kunskapen. Undervisning och studier blir då att i en 

eller annan form fcirsoka återskapa den larprocess som ur
sprungligen ledde fram till kunskapen. Darmed har larandet 
och larprocessen stora likheter med problemlOsning i olika 
former. Så har beskriver Gary Zukav (i sin bok "De dansande 
Wu Li-Mastarna") hur han uppfattar osterlandska fysiklara
res satt att undervisa (Wu Li= fysik på kinesiska): 

En mastare lar ut det vasentliga. Nar det uasentliga har bliuit 
forstått lar han ut vad sfJm behous for att uidga forståelsen. Wu 
Li-Mastaren talar inte om gravitation forran den studerande 

34 

KONKURRENS OCH KOMPETENS 

står forundrad infor ett blomblad som singlar ner mot marken. 
Han talar inte om lagar forran den studerande au sig sjalu 
sager: "Så konstigt! Jag slapper tuå stenar samtidigt, en latt och 
en tung, och båda slår i marken samtidigt!" Han talar inte om 
matematik forran den studerande sager: "Det måste finnas ett 
satt att uttrycka det har enklare." 

På detta satt dansar Wu Li-Mastaren med sin larljunge. 
Wu Li-Mastaren underuisar inte men larljungen lar sig. 

Att lara ar att upptacka. 

Konkurrens 
och kompetens 

F or fciretag som helhet ar larandet, inte ovantat, starkt 
ko~pla~. till vad fciretagets k~nkurrenter hittar på. His
tonen ar full av exempel pa hur konkurrensen utgor 

sjalva drivkraften i utvecklingen av fciretagets fcirmåga (laran
det). Det ar som om fciretagen behover precis samma sorts 
utmaningar som vi behover som enskilda manniskor for att 
kunna vaxa. 

Eric Giertz och Goran Reitberger berattar fciljande tank
varda historia från seklets borj an. Den vis ar också hur svårt det 
kan vara att i fcirvag forstå varfcir det sedan blev som det blev! 
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F rån sjois till kylskåp. Nar en lakare vid ett sjukhus i 
USAs sydstater i slutet av forra seklet experimenterade 
fram en metod for att maskinellt tillverka is , togs det 

forsta steget i utvecklingen mot dagens vitvaruindustri. Lakaren 
behovde is for att kyla p rover. Men det var in te alltid mojligt att 
få tag i sj o is. Av natur liga skal må ste isen ham tas från norr, dar 
den "skordades" vintertid ur frusna sjoar och forvarades i 
halmstackar. Tekniken spreds till andra lakare och sjukhus 
med liknande behov. Det blev också snart kant utanfor 
sjukhusen, att det fanns maskiner, som kunde gora is . 

Tekniken togs i detta skede om hand av några lokala 
foretagare, som ur lakarens prototypliknande maskiner ut
vecklade mer kommersiella produkter. Visserligen var 
maskinisen i borjan mycket dyrare an sjois, men svårigheterna 
att i sodern overhuvudtaget få tag på is gjorde att det definitivt 
fanns avsattning for maskinerna, må vara på ganska "exklusi
va" marknader. Ganska snart upptradde ny a maskintillverkare 
på scenen med maskiner, som hade battre prestanda an de 
forsta. Marknaden vaxte, ytterligare foretag gav sig in på 
marknaden. Produktutvecklingen blev an intensivare, maski
nerna allt billigare. 

For sjoisfabrikanterna i norr blev det nu uppenbart att is
maskinerna faktiskt utgjorde ett hot också på den for volymen 
helt avgorande narmarknaden. 

Så lange maskinerna bara såldes i sodern, och till hoga 
priser, var hotet marginellt, affarsmassigt sett. Man kunde till 
och med argumentera for att ismaskinerna okade marknaden 
- isanvandning blev ju vanligare i sodern, vilket också okade 
efterfrågan på den billigare sjoisen. 

For att mota hotet svarade isfabrikanterna med att snabbt 
forbattra sin produkt i ett flertal avseenden. Man borjade leve
rera is i kundanpassade storlekar. Man introducerade verktyg 
for anvandarna så att isen kunde delas i kuber på ett enkelt 
satt. Iskarlen utbildades i kundvård. Han fick uniform och bor
jade bara isen till koken i speciella lådor så att golven inte 
solades ner. Starkt okad kundanpassning, pålitlighet och ef-
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Inte ens stora satsningar på vidareutveckling av produkten och på 
kundorientering var tillrackligt nar konkurrenterna kom med en 
annan affarside (affarslogik). 
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fektivitet blev isfabrikanternas motdrag nar det stod klart att 
enbart lågt pris in te langre rackte som konkurrensmedel visa vi 
ismaskinerna. Det var således med en snabbt uppblommande 
kreativitet och uppfinningsrikedom som isfabrikanterna sokte 
mota det nya hotet. Strategin var inledningsvis framgångsrik. 
Sjoisfabrikanternas saljvolym okade mycket kraftigt. Nar is
maskinerna kom ut på marknaden såldes i USA fem miljoner 
ton is per år. Isbranschen var således ingen liten bransch, u tan 
sysselsatte flera tiotusentals personer. 

Branschens innovativa svar på maskinisforetagens an
grepp okade sjoisforsaljningen till 15 miljoner ton på några få 
år - samtidigt som den maskintillverkade isen tog betydande 
marknadsandelar. 

Men ett nytt hot uppenbarade sig snart. Ur ismaskinin
dustrin vaxte det fram nya foretag med produkter, som inte 
gjorde is for att ge kyla, utan som gav kyla som kunde gora is 
- de kompressordrivna kylskåpen. Hotade blev nu inte bara 
isfabrikanterna utan också tillverkare av isboxar och den 
dittills snabbt expanderande ismaskinbranschen. 

Nar kylskåpen- med isfack- borjade tillverkas i storre 
skala svarade åter igen etablissemanget med innovationer, 
som kraftigt forbattrade den etablerade teknikens kundvarde. 
Isboxarna blev mycket battre isolerade och ventilerade. 

En viss kvantitet is kunde tex i de ny a modellerna hålla ky
lan upp till tre gånger langre an i de gamla modellerna. System 
for att automatiskt avlagsna smaltvatten infordes. Servicen 
forbattrades ytterligare liksom kundanpassningen i leverans
systemen. Aven denna gång lyckades etablissemanget, via 
kraftiga forbattringar av det etablerade systemet for kylning i 
hemmen, hålla den nya konkurrensen stången for en tid. Men 
den nya tekniken visade sig ha en oanad utvecklingspotential. 

Kylskåpsforetagen blev snabbt många, om an små. Kon
kurrensen drev på produktutvecklingen. De forbattringar ett 
foretag inforde spreds snabbt till andra. Totalt sett ledde detta 
till att kylskåpets funktionsmassiga overlågsenhet blev allt 
mer uppenbar. 
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Samtidigt som efterfrågan borjade vaxa kraftigt, blev 
kylskåpen allt mer lika oavsett fabrikat. Tillverkarnas an
strangningar riktades darfor allt mer mot att utveckla produk
tionstekniken, pressa kostnaderna och via sjunkande priser 
eta lera kylskåpen som en massmarknadsprodukt. 

Produktionsmassiga skalfordelar gav också grogrund for 
koncentration via uppkop av konkurrenter. Steg for steg kom 
darmed tillverkningen att koncentreras till en handfull stora 
foretag - det nya etablissemanget. Men redan innan denna 
koncentrationsfas tog fart hade kylskåpen definitivt hanvisat 
isfabrikanter, isboxtillverkare och ismaskinforetag till margi
nella segment på marknaden for kyla i hemmen. 

S killnaden mellan då och nu ar egentligen bara tiden! Och 
det ar inte så bara. Hur lång tid får det t ex ta att ut
veckla en ny produkt och få den i produktion- får det ta 

sju år eller måste det gå på två år att utveckla en ny bil? Hur 
snabbt måste man kunna stalla om till ny teknologi i produk
tionen? (Idag hander det att en hel bransch byter teknologi på 
ett par år, dar det forr kunde ta decennier - som i den grafiska 
branschen.) Hur lång tid får det ta innan kunderna vet att det 
finns en ny produkt? Hur snabbt måste man kunna leverera en 
kundanpassad produkt ur ett stromlinjeformat produktions
system for att vara snabb are an konkurrenterna- sex månader 
eller 24 timmar? 

Liknande frågor kan man stalla nar det galler hur kapi
talet utnyttjas: racker det med att vi utnyttjar våra maskiner 
och anlaggningar åtta timmar om dagen i 210 dagar om året 
eller måste de anvandas 24 timmar om dygnet, sju dagar i 
veckan, 365 dagar om året? Hur lång tid har vi råd att låta 
produkterna ligga i forråd och lager? 

Eller: hur lång tid få~ det ta innan en manniska ar kom
petent att fullt ut klara sina arbetsuppgifter? 

I det klassiska foretaget hade man tid. Det gick i stort sett 
att forutse vad som skulle handa i fråga om konkurrens och 
efterfrågan. Det fanns tid att planera, styra och kontrollera 
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genom en hierarki av befattningshavare. Langst ner fanns 
utforarna och sjalva iden med den industriella organisationen 
var att gora varje arbetsuppgift så enkel som mojligt. Nu ar 
forhållandena de omvanda: forutsebarheten ar starkt begran
sad, man har inte langre tid att vanta på beslut och direktiv 
uppifrån. Var och en måste vara kompetent att sjalv fatta de 
nodvandiga besluten, inom ramen for en gemensam inriktning 
och ett gemensamt mål. Det ar uppenbart att detta staller krav 
på kontinuerligt larande i framst tre avseenden: 

For det forsta: Att standigt utveckla kanslan for vad 
affarsiden går ut på- så att man kan avgora vad som ar och, 
kanske framfor allt, vad som inte ar forenligt med den. 

For det andra: Att lOpande informera sig om och folja upp 
h ur den egna ver ksamheten bidrar till helheten, till att foretaget 
når sina mål. Hit raknas också kunskap om de interna spel
reglerna och forståelse for hur de måste andras nar man går 
från en toppstyrd organisation till en organisation med delegerat 
ansvar. Inte minst andras stabernas roll från att ha varit de 
centrala belutsfattarnas utredande (och verkstallande) organ 
tillatt vara konsulter åt linjen. 

For det tredje: Att (inte minst) standigt fordjupa och 
bredda den egna yrkeskompetensen. 

Detta ar således huvudområden for det man idag brukar 
kalla kompetensutveckling (aven om också extern rekrytering 
och foretagsforvarv hor dit). 

En fråga av speciellt intresse ar hur det kontinuerliga 
larandet kan byggas in i verksamheten som sådan- dvs hur 
kan arbetet utformas så att larprocessen gynnas? Bilderna 
visar stiliserat "då" och "nu". Om undervisning ar att skapa 
forutsattningar for inlarning i kurslokalen så ar alltså orga
nisation och ledarskap att skapa forutsattningar for larande i 
verksamheten (Management By Learning). 

De principer for Hi.randet som jag behandlar i de foljande 
avsnitten ar darfor lika giltiga for larande i verksamheten som 
for larande i samband med undervisning och studier. 
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Då: Tanka 

Utfor a 

Nu: ( Tanka \ 
Vardera Planera 

~Utlbra / 

"Då" och "nu". Kompetensutueckling innebar bl a att liirandet (ldr
processen) byggs in i arbetsuppgifterna. 
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PrOva sjalv 
D en v~k~ig~.ste. kallan till ku~ska.p om forutsattningar

na for mlarnmg finns hos drg SJalv. Du har en omfat
tande erfarenhet av din egen larprocess, men har 

kanske annu inte lart dig att tolka och dra slutsatser av dina 
erfarenheter, och satta "namn" på dem, så att du kan anvanda 
dem som vagledning i samband med undervisning och studier. 

Det som brukar beskrivas som hinder i inlarningen ar 
egentligen detsamma som att forutsattningarna for inlarning 
inte ar de ratta. Vad detta innebar illustreras bast av ett 
handfast exempel: 

Vi borjar darfor med ett "experiment" som du harmed 
inbjuds att engagera dig i. Syftet ar att illustrera några centra
la egenskaper i den formella pedagogiken som det ar lattare att 
forstå med en egen, farsk erfarenhet som grund. 

Alltså: 

Prova ditt eget Hirande: Gå igenom de fem stegen ett och ett, 
med start på nasta sida. Avsluta varje steg innan du fortsatter 
med det foljande. 
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Steg l 

A 

B 

A och B ar två lika stora mynt. Myntet A rullar runt kanten på 
mynt B. Myntet B rOr sig in te alls. Fråga: Hur inånga gånger 
har mynt A roterat kring sin axel nar det rullat hela vagen runt 
mynt B och återvant till sitt utgångslage? (Markera ditt svar.) 

O En 
O Två 

Steg 2 
Låt oss anta att ratt svar ar två, dvs att mynt A roterade två 
gånger kring sin axel. Forklaringen till detta ar att mynt A gor 
två saker samtidigt: Dels roterar myntet som resultat av att det 
rullar mot mynt B, dels forflyttar det sig runt B, vilket ger 
ytterligare ett varv. Ratt eller fel? 

o Ratt 
O Fel 

Steg 3 
Du svarade "ratt" eller "fel" i steg 2, men forstod du varfor det 
ratta svaret var, eller inte var, två gånger? 

O Nej 
O Jag tror att jag forstod 
O Jag ar saker på att jag forstod 
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Steg4 
Om du fortfarande ar osaker på vad som ar ratt svar: Ta fram 
två mynt och prova på egen hand tills du ar saker på att du 
forstår. Fortsatt inte forrdn du dr helt saker. 

Steg5 
Nu skall du testa "kvaliteten" på din forståelse. Mynt C ar 
halften så stort som mynt D. Med andra ord: Dess diameter och 
darmed dess omkrets ar halften mot mynt D. Mynt C rullar 
runt kanten på myntet D. Mynt D ror sig inte alls. 

c 

D 

Fråga: Hur många gånger har myntet C roterat kring sin axel 
nar det rullat hela vagen runt mynt D och återvant till sitt 
utgångslage? (Markera ditt svar.) 

o Två 
O Tre 
O Fyra 

o -- (fler an fyra) 

Kommentar: Ratt svar ar tre gånger - två gånger darfor att 
omkretsen på mynt D ar dubbelt så stor (jamfor med om myntet 
C hade rullat på ett plan), samt en gång ytterligare eftersom 
mynt C ror sig i en cirkel runt D. 

Innan du nu laser vidare, fundera en stund over vad som 
hjalpte dig och vad som hindrade dig i processen. 
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Slutsatser: Din framgång i denna ovning beror på hur mycket 
tid du ha de, hur intresserad du var och dina tidig are kunskaper 
-med andra ord alla sådana faktorer som vanligen påverkar 
larande. Har foljer nå gra tankbara erfarenheter och tolkning ar. 
Stammer någon for din del? 

Du gick igenom samtliga ovningar utan svårigheter. Med 
andra ord, du hade både intresse och formåga. 

Du fick verkligen anstranga dig, fundera och prova. Med 
andra ord, du hade både intresse och viljestyrka. 

Du tyckte ovningen var meningslos och struntade i den. 
Med andra ord, du saknade intresse och forvantningar. 

Du struntade i ovningen darfor att du in te brukar vara bra 
på den har sortens problem. Med andra ord, du saknade 
sjal vfortroende. 

Du gav upp efter en stund eftersom du tyckte att informa
tionen var svårtydd. Med andra ord, du hade inte tillrack
ligt intresse for att orka ta dig igenom informationen. 

Du kunde redan de ratta svaren. Med andra ord, du var 
inte intresserad eftersom du inte hade något att vinna. 

Du fuskade genom att hoppa over ovningarna och kikade 
istallet på kommentaren. Med andra ord, du var lite 
nyfiken, men inte tillrackligt for att faktiskt genomfora 
ovningen. 

Du forstår fortfarande in te losningen, aven om du kommer 
ihåg svaren "två gånger" och "tre gånger". Med andra ord, 
du kommer ihåg något, men du har inte lart dig något. 
(Det ar vanligt att manniskor blandar ihop "att komma 
ihåg" och "att forstå" i samband med inlarning.) 

Det mest intressanta med listan ovan ar dock att den utgor en 
prov karta over hur de flesta av oss brukar reagera i olika slags 
formella inlarningssi tua tigner. 
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V 
i skall återvanda till modellen over larprocessen och 
fcirsoka utreda vad det ar som brukar stoppa upp 
processen, vad det ar som ar kritiskt i var och en av de 

fem faserna. Och vi skall gora det med hjalp av exempel dar du, 
liksom i ovningen nyss, kan valja att prova hur inlarningen 
påverkas av olika egenskaper i framstallningen. 

På fciljande sidor (50-56) finner du elva korta texter 
(artiklar, beskrivningar, fcirklaringar) av olika karaktar. De 
har likheter med den typ av budskap som brukar fcirekomma i 
fciretagens information och undervisning, men ar har tillratta
lagda (fcirkortade) fcir att tjana som enkla illustrationer av olika 
fcirutsattningar fcir att lara. De fciljs av en serie frågor- i form 
av ett kunskapsprov(!)- och darefter kommentarer med mera 
generella slutsatser om larandets villkor. 

Du kan alltså anvanda exemplen som ett experiment fcir 
att sjalv konstatera vad som påverkar inlarningsfcirloppet. 
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Exempel 
Gbr så har: 

l. Studera, las in, texter och bilder på fi:iljande sider under 
15-20 minuter. 

2. Darefter, ta reda på hur mycket du egentligen larde dig 
genom att besvara frågorna, sid 57-61. 
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p R 0 B L E M L6 S N l N G 

VAD BLIR x? 
Figuren forestaller en cirkel i vilken 
det ligger en rektangel med ena 
hOrnet i cirkelns mittpunkt och. . 
motstående hOrn i cirkelns perifen. 
Det framgår av figuren att rektang-
elns diagonal ar 5 enheter lån~: n 
Det galler nu att bestamma stracka 
markerad med x. . 
Eftersom de båda diagonale~na l en 
rektangel ar lika långa kan Clrk~lns 
radie bestammas, varav inses latt 
att x ar lika med 3. 
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RETORIK 
lnom den klassiska talekonsten (retoriken) finns en uppsjo av modeller 
och begreppforhurett bra tal skall varakonstruerat. Dethararettexempel 
pil de huvudsak]jga inslagen i ett bra tal. 

EXORDIUM ar talets inledning som skall gora ilhorama uppmarksamma 
och valvilligt installda till talaren, men ocksil antyda talets åmne och 
karaktar. 

Darpil foljer NARRA TIO som utgor sjal va sakframstallningen - det kan 
vara en beskrivning eller en berattelse. 

Nasta steg kallas PROPOSITIO och innebar att man lagger fram en 
slutsats eller en tes som prov as intellektuellt. 

Slutsatsen byggs under med rationella argument under fasen ARGU
MENTA TJO. 

Talet avslutas med en sammanfattning med syfte att forstarka vil jan att 
handla. Detta steg kallas PERORATIO. 

4 
- n DODA SKATOR 

KON STEN A f. . • d från ett overmått av skator Hur man gor for att be ria Sin gar 

r vilka inviindigt bestryks med 
"Man gor strutar av pappe ' k ·re kOtt samt nedsticker 

h ,.. r i dem ett styc e ra 
fågellim oc agge. .. å de stallen diir skatan brukar 
dem i jorden eller l snon P.. ·u phiimta kottbiten blir 
in.finn.a sig. Då hon med ndbbedn. vt • ~tt hon alis icke kan se. 

fi .tt nde kring huvu et sa • 
struten astst a . l iften. så hagt honformar 
Honflyger då van.li?en ;a;t .~{pe~ :amt trtiffas merendels 
och faller darefter at er o ra n 
dod." 

be Skandinaviens fauna). (Ur Sven Nilssons ar le 
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Bilder skapar många associationer. _Det dr ddrfor ldttare att komma 
ihåg flera bilder om de har något gemensamt, som dessa. 
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EN EKONOMISK 
GRUNDMODELL 

Den har figuren visar sam
banden mellan de grundlag
gande begreppen i ett fore
tags ekonomi. 
Den ger också en bild av 
olika satt att påverka Ion
sam heten. Vilka? 

6vre delen av diagrammet visar hur 
resultatet uppstår. 

Undre delen visar vilket kapttal som 
tagits i anspråk. 

Avkastningsgraden år det procentuella 
forhållandet mellan resuttat och totalt 
kapttal. 

PROVASJALV 

CITATET: 
"En ·· · h . DJann•ska som in te 
. ar mformation kan 
•nte ta ansvar 
En m ·· · . anniska som har 
information kan m· t 
Und d e 

'g, att ta ansvar " 
Jane • arlzon, chef for SAS 

Budgetarbete 
f}udgetarbetet i de fiesta storre foretag 
båryar torhålfandevis tidigt på året, se 

bi/den. 

--, 
/ " l \ 

l l 

' l \ ', __ ~ 
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portrattet å. 
.. klassisk gå.ta lyder p 

En numera nastan 

tO\iande satt: tt fotografi och s~-
En man (A) pekar påfe r ~r min fars ende 

" mannens a . t? ger: oen .. ~uer fotografle 
, .. vem forest d t 

son. tar" som e 
.. "den mannens 'A) 

Ettersom det ar . . te vara mannen ' 
talas om, så. kan d~J~e~~ Det kan dock v~r:a 
s}ålv som tinns på. å.\1~ isår de olika log IS 

vå.rt tor h}arnan ~tt n artor man lått drar 
~eden i tramsta\lmngen, vatt han pekar på. ett 
den telaktiga sl~~satsen 

.. tt av sig s)alv. portra 
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PROVASJALV 

GESTALTER 
Hjarnan stravar alltid efter att skapa meningsfulla 
helheter! Å ven om man bara har fragment av en 
figur, så "fyller hjarnan på" med det som sa knas. 
En sådan helhet kallas gestalt. 

J/IG .511 Il fl JIJG 
11110E i liRT 11011011-
INTE liTT 11/?N_ ... 

Seriestrippen tir ett exempel på en gestalt. Ntimligen en ide, en tanke, ett 
koncept. Men gestalten ar inte helt sluten, de sista orden i slutrepliken har 
vi dalt. V ad iir det Tigers lillebror sager, hur skulle du av sluta repliken? 
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Bilder 
Den har bilden ar en 
annat exempel på en 
osluten gestalt. 
Kan du se att figuren 
ftirestiiller en ko? 
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HURMÅNGAMA 

. ed 10 medver-
En lennislurnenng m . r l 

mlåras en.19 
~<.ande s\la\1 geno en- se schemal. Når 
uts\ag~ings~el~er kommer del all 
turnenngen ar o h a\\lså 91år\orare. 
. segrare oc d l 
linn as en man dra s\utsatsen all e 
Av del Kan \<.a\\ spe\as- dvs 
år 9 matcher som s \ tlår\orare. Oella 

masom antae 
delsam så spe\schemal. . 
be\<.råftas oc\<. av 
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Frågor 
Har foljer en serie frågor til l de elva exemplen på foregående 
sidor. 
Hur mycket larde du dig? 

Kommentarer och slutsatser finner du sedan på sid 62-75. 
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l. Vad blir x? 

A. Hur lång ar strackan x? 

SVAR: 
---

B: Har ar en liknande ovning. Figuren visar en kvadrat som ar 
inskriven i en annan kvadrat som i sin tur ar inskriven i en 
cirkel. Den lilla kvadratens sida ar 7 enheter. Bestam cirkelns 
radie! 

SVAR: __ _ 

2. VD har ordet 

Vad var det foretagsledaren forsokte saga i årsredovisningen? 
Vilket var det mest framtradande budskapet? 

SVAR: _________________ _ 
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3. Retorik 
Vilka ar retorikens fem steg enligt be skrivningen? 

SVAR: __________________ _ 

4. Konsten att doda skator 
I texten beskrevs en metod att befria sin gård från ett overmått 
av skator. Gor en liten instruktionsritning till texten. 

SVAR: 

5. Tre fotografier 
Vad var den gemensamma namnaren for de tre fotografierna? 

SVAR: __________________ _ 
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6. Citatet 

Vad ar det for huvudide som Jan Carlzon ger uttryck for i citatet 
om ansvar? 

SVAR: 

7. Budgetarbete 

Bildtexten lod: "Budgetarbetet i de flesta storre foretag borjar 
forhållandevis tidigt på året." Vilken månad (ungefar) avsågs? 

SVAR: 
------------------------------------------

8. En ekonomisk grundmodell 

Hur påverkas lOnsamheten i foljande fall? (Allt annat antas 
vara oforandrat.) Ange pl us eller minus så som exemplet visar. 

Vad hander med ZOnsamheten nar ... 
- sarkostnaderna minskar? 
- tackningsbidraget okar? 
- omsattningstillgångarna minskar? 
- resultatet okar? 
- det totala kapitalet okar? 
- priset hojs? 
- anlaggningskapitalet okar? 
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(+) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

I NLÅRNINGSEXPERIMENT - FRÅGOR 

9. Portrattet 

Vern forestaller portrattet? Ge också den logiska forklaringen! 
Det mannen sa: "Den mannens far ar min fars ende son!" 

SVAR: ____________________________________ _ 

10. Gestalter 

Tankar: Vilken tanke ville seriestrippen (Tiger) formedla? 

SVAR: __________________________________ __ 

Bilder: Gor en skiss av kon på bilden. 

SVAR: 

11. Hur många matcher? 

A. En tennisturnering med 10 medverkande skall genomforas 
enligt utslagningsmetoden. Hur många matcher skall spelas? 

SVAR:----

B. En likadan turnering skall genomforas efter samma modell, 
nu med 100 deltagare. Hur många matcher måste då spelas? 

SVAR: __ __ 
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Slutsatser 
H 

ur reagerade du infor inlarningsexperimentet? Vi har 
iakttagit hela skalan av olika attityder nar ovningen 
genomforts i samband med undervisning om inlarning 

i olika sammanhang. Några exempel på hur man reagerade: 

l. Intresse for att prova "sin formåga". 
2. Lamt intresse for att engagera sig. ("Kom till poangen i 

stall et!") 
3. Miss tanks am forsiktighet- man vill in te riktigt ve ta, eller 

ar radd for att bli lurad (!)att avsloja sig ... 

Redan i ingångsattityden satts alltså granserna for vilket 
utbytet kan bli- vilket i sig ar en viktig lardom. Reaktionerna 
på de enskilda uppgifterna ar lika varierande: 

Jag hatar matteproblem. - Såna har uppgifter gor mig 
nervos. -Det har kundejag forut. -Meningslos kunskap dr inte 
vdrd att oda energi på. -Jag kom ihåg svaret ... men jag forstod 
det aldrig riktigt. -Jag hade svårt att koncentrera mig. -Jag 
tog mig for lite tid. - Det dr inte mitt område. - Det hdr 
intresserar mig, så det var latt. -Jag hade helt enkelt gett mig 
sjutton på att jag skulle klara det. -Det dr svårare att ldra dn 
man tror. -Det dr ldttare att ldra dn man tror. 

Har foljer nu de "korrekta svaren" (de avsedda svaren) samt en 
ansats att tolka de huvudtyper av hinder som ar forknippade 
med formell undervisning och inlarning. (En "ansats" eftersom 
det i praktiken finns ett otal mojligheter till tolkningar.) 
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l. Vad blir x? 
A: Att x ar lika med 3 framgick redan av beskrivningen. (Det ar 
vanligt att man missar att diagonalerna ar lika och i stallet 
forsoker anvanda Pythagoras sats, vilket inte går.) 

Diagonalen = radien = 5 
alltså: x = 5 - 2 = 3 

Diagonalen i den lilla 
kvadraten = radien = 7 

B: Diagonalerna i den lilla kvadraten = 7, alltså ar cirkelns 
radie = 7. Har man forstått li:isningen på den forsta uppgiften 
kan samma "ide" tillampas på den andra uppgiften, se figuren. 

Ditt resultat: 
O Misslyckades 
O Kom ihåg A-frågan men klarade inte B-frågan 
O Klara de båda (Ha de l art mig/Innebar inget nytt) 

En intressantare fråga ar dock om du avstod från att forsoka 
losa uppgiften, tex darfor att matematikuppgifter av det har 
slaget helt enkelt inte intresserar dig och/eller verkar blocke
rande av det enkla skalet att du har dåliga erfarenheter sedan 
tidigare: "såna uppgifter brukar jag andå aldrig klara!" Samma 
reaktion har jag sett på flera av de ovriga uppgifterna. 

Slutsats: Den som tror på sin egen formåga blir som 
regel sannspådd. Detsamma galler den som inte gor det. 

Det ar anmarkningsvart hur många manniskor som ten
derar att blockeras i sin inlarning beroende på tidigare dåliga 
erfarenheter. 

2. VD har ordet 
Frågan ar naturligtvis i det narmaste en ren kuggfråga. 
Exemplet ar kanske dessutom elakt i overkant. Men om man 
utgår ifrån att den som skrivit den har texten egentligen har 
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ganska klart får sig vad det ar som måste åstadkommas, då blir 
det desto mer tragiskt eftersom mottagarna av budskapet in te 
fått en enda ledtråd. 

Ditt resultat: 
O Kom inte ihåg något 
O Tyckte mig finna ett huvudbudskap 
O Insåg att budskapet var totalt motsagelsefullt 

Nar samma typ av dubbla budskap upptrader i fåretag ar det 
vanligt att lasaren trots allt "ser" ett av budskapen, namligen 
det som stammer bast med ovriga signaler från fåretagets 
ledning: Om investeringar och annonser o dy l vis ar att ledning
en på allvar vill satta kunden i centrum och utveckla kvalite
ten, då ar det detta mottagaren "laser in" i texten. Och om vant. 

Slutsats: Budskap måste vara fria från motsagelser 
for att kommunicera. 

Ett sarskilt problem ar forstås om budskapet i texten ar 
renodlat ("Vår personal ar vår viktigaste resurs") men bud
skapet i handling ar det motsatta. 

Då ar det alltid det senare budskapet som hors bast! Jag 
har iakttagit foraldrar som vill ge ett sista ord på vagen nar 
deras tonårsbarn skall gå ut på fredagskvallen. Framåtlutade, 
med ett varnande pekfinger i luften sager de med skarpa: "Och 
kom nu ihåg att jag litar på dig!" N aturligtvis uppfattar barnet 
det rakt motsatta budskapet och risken ar att barnet (om 
monstret upprepas i många sammanhang) lar sig att foraldrar
na saknar tillit. 

Detta ar ett exempel på metainlarning (meta=bortom) och 
pågår standigt. Det ar in te ovanligt att fårelasare och forfattare 
"tal ar ner" till sin a elever, behandlar oss som "mindre vetande", 
med risken att den enda lardomen blir just detta- "jag anses 
inte vara kvalificerad". Eller som eleven, som på frågan "Vad 
var det viktigaste du !arde dig på ekonomikursen?" uppgivet 
svarade "Jo, jag larde mig att ekonomi ar dodande tråkigt!"
"Larde du dig ingentine annat?" - "Jo, jag larde mig också att 
det jag trodde att jag kunde, det kunde jag i sjal va verket in te ... " 
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3. Retorik 
Ratt svar: 

EXORDIUM 
NARRA TIO 
PROPOSITIO 
ARGUMENTATIO 
PERORATIO 

Ditt resultat: 
O Kom inte ihåg något 

SLUTSATSER 

O Kom ihåg några av fackorden 
O Larde mig (kunde sedan tidigare) både tankegången och 

fackorden 

Det har ar en svår uppgift! For många saknar framstallningen 
mening. Darfår ar den också svår att både komma ihåg och 
framfor allt, att lara in. Till detta kommer inslagen av fram
mande ord som antagligen också ter sig mindre meningsfulla. 
(Det ar lite orattvist av mig att medvetet gora detta intressanta 
amne så tråkigt som jag gjort har.) 

Slutsats: For att leda till inlarning måste informatio
nen till både form och innehåll motsvaras av en avsikt, 
ett intresse eller ett behov hos mottagaren. 

Det visar sig dock, att många, trots de inbyggda svårighe
terna, har forstått iden som texten vill fårmedla och ser likhe
terna med de fem faserna i inlarningsprocessen. Dvs man har 
faktiskt lart sig något av texten, men kanske inte funnit någon 
mening i "etiketterna", orden exordium, narratio etc. Ett "kun
skapsprov" dar det ar fackuttrycken det frågas efter skulle då 
felaktigt visa att man inte hade lart sig. 

Om man å andra sidan verkligen kan redovisa de fem 
fackuttrycken, ar det då liktydigt med att man verkligen lart 
sig? N aturligtvis in te. Och det ar ett vanligt misstag i den 
traditionella undervisningen, dar resultatet, inlarningen, fort
farande ofta varderas på det har sattet. 
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Ditt resultat: 
O Misslyckades helt 
O Minns ungefar 
O Larde mig tekniken 

Om du kom ihåg instruktionen - kanske t o m i detalj - kan 
forklaringen mycket val vara att den beskrivna metoden genom 
sin vidrighet gjorde starkt intryck på dig. Till och med det nya 
begreppet "fågellim" (vad det nu ar) tenderar manniskor att 
komma ihåg. 

Slutsats: InHirningen påverkas av hur starkt in
tryck framstallningen gor på oss (positivt eller negativt). 

En annan sida av exemplet ar sammanhanget, kontexten. 
I sin bok "Om konsten att lasa och skriva" tar OlofLagerkrantz 
upp det citerade textstycket och menar att en annan rubrik 
också skulle ge texten en annan innebord. Antag att rubriken 
i staHet hade varit "Faran med att vara forblindad av karri
arlystnad och maktbegar". Då blir tolkningen av texten, och 
darmed slutsats och inlarning en helt annan. 

5. Tre fotografier 
Den har ovningen ger underlag for samma sorts tankegångar 
som den foregående om skatorna. Tre vanliga utfall: 

l. Man kommer ihåg bilderna (eller ett par av dem), men ser 
inget samband. 

2. Man tycker sig komma ihåg att det finns tre objekt i varje 
bild(?! ) eller att det finns rok, moln osv. 
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3. Man ser bilderna som exempel på olika sidor av hoten mot 
halsa och miljo. 

Ditt resultat: 
O Minns inte alls 
O Kom ihåg bilderna men såg inget samband 
O Minns bilderna och såg ett samband, miljon 

Den tredje tolkningen ar den vanligaste. Och låt mig ta den som 
utgångspunkt. Frågan ar namligen hur du skulle reagerat på 
samma bilder om det i staHet hade varit tidigt sextiotal: 

l. Fabriksroken visar att industrin håller igång och att 
valfarden blomstrar(!). 

2. Manniskor roker, på den tiden en symbol for frihet och 
oberoende. (Minns att sambandet rakning/cancer upp
marksammades forst en bit in på 60-talet. Dessforinnan 
kunde man se annonser dar till och med lakare uttalade sig 
om sitt favoritmarke bland cigarretter och i "Kalle Anka"
tidningen inbjuds barnen att rakna ut hur många cigarrer 
Alexander Lukas, Farbror Joakim och Uppfinnarjocke 
roker tillsammans.) 

3. Bostadsområdet, ett valkommet tecken på intensiva sats
ningar for att bygga bort bostadsbrist och slum. 

Kort sagt, med den tidens ogon, tre exempel på valfard och 
framåtskridande . Idag: tre exempel på hoten mot just detta. 

Se den har ovningen symboliskt. Vi tolkar alla budskap 
genom ett raster av våra egna varderingar, erfarenheter och 
kunskaper. Nar tidspannet ar trettio år, som i exemplet, ar det 
kanske mera kuriosa, men fenomenet som sådant ar i hog grad 
narvarande i alla inlarningssammanhang. 

Ett exempel i den andra anden av skalan ar synen på 
begreppet produktivitet. En forsta linjens arbetsledare tex kan 
mycket val, under hela sitt yrkesliv, ha lart sig att produktivi
tet ar lika med att maximalt utnyttj a maskiner och arbetskraft. 

Nar man så i foretaget borjar undervisa om olika åtgarder 
for att oka leveranssakerheten och minska ledtiderna, så ar det 
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många budskap som strider mot arbetsledarens grundfore
stallning och erfarenhet. Undervisning och inlarning sker mot 
tv å o lika forestallningsvarldar eller paradigm (=fore bilder) och 
resultatet blir darefter- brist på forståelse, brist på inlarning 
och ett inslag av misstro. Ann u allvarligare ar om den negativa 
erfarenheten gor att eleven tappar tilltro till den kunskap som 
han eller hon redan hade. "Negativ inlarning", alltså. 

Det ar både min erfarenhet och min overtygelse att under
visningens effektivitet okar med en magnitud om man forst och 
framst hjalper deltagarna att undersoka och omprova sin 
forestallningsvarld och på så satt upptacka hur alternativet 
kan se ut. Och att forst darefter introducera vad denna andring 
i synsatt får for foljder. Den omvanda (och vanligaste) vagen ar 
långsam, modosam och frustrerande. 

Slutsats: V åra erfarenheter och våra varderingar 
andras over tiden och påverkar vårt satt att tolka och 
vardera den information vi får. 

6. Citatet 
En tolkning av Jan Carlzon-citatet ar trivial: "For att kunna ta 
ansvar måste man ha information." Det ar dock svårt att ge full 
poang for en sådan tolkning eftersom Carlzon går betydligt 
langre i sin tanke: Den som har information tar automatiskt 
också ansvar- och behover alltså in te uppfordras att ta ansvar 
och heller inte overvakas, kontrolleras på traditionellt sett. 
Foljderna av ett sådant synsatt ar vittgående. 

Ditt resultat: 
O Kom inte alls ihåg 
O Kom ihåg att det handlade om information och ansvar 
O Reflekterade over den vidare inneborden (enligt texten 

o van) 

Den har typen av ei tat utgor ofta en kortfattad framstallning av 
en betydelsefull insikt och installning - men blir latt bara 
"tomma ord" eftersom vi som mottagare har en tendens att gora 
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våra tolkningar inom ramen for vad vi maktar med och i 
grunden tror på sjalva. Det gors t ex åtskilliga forsok att 
formulera foretagens "mission", "vision", "affarside" och det 
talas mycket om hur viktigt det ar att alla forstår inneborden 
av dessa. Daremot får vi mera sallan någon hjalp att forstå vad 
det innebar i praktiken, for vårt dagliga handlande och besluts
fattande ... Utan den hjalpen lamnas faltet tamligen fritt for 
olika tolkningar, och naturligtvis valjer vi då att ge uttalandet 
den innebord som bast gynnar oss sjalva . .. Och i sjalva verket 
har vi inte lart oss någonting. 

Slutsats: Vi tenderar att tolka andras slutsatser 
inom ramen for vad som bast gynnar oss sjalva- våra 
egna onskningar och behov. 

7. Budgetarbete 
De flesta svar ar april-maj u tan vidare. Det visar hur starkt vårt 
bildminne ar. 

Ditt resultat: 
O Minns inte 
O Hade hjalp av bilden for att komma ihåg 
O Reflekterade over att bilden kunde tolkas på olika satt 

Men, det finns de som inte alls forestaller sig året så har, dvs 
som en cirkel med nyår hogst upp (kl12) och att tiden går som 
klockan, dvs medurs. Det finns många varianter, har ar några: a "i-y, 

r()~ ( rroM<. ,_j_.,L\, 

( ~ ~L~ ' . SfPTEMf>Er<. f 
\... NDVEM6E12. _) '-1, _;.... r"' 
~· -/"-o J"'··' 

o 0
o 

NYAR 

o~ 
0 G o 

Exemplet får illustrera det faktum att vi ibland tar for gi vet att 
andra tanker precis likadant som vi sjal va gor, vilket alltså in te 
alltid ar fallet. 
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Slutsats: Olika manniskor har olika satt att skapa 
bilder av abstrakta begrepp. 

Darfor ar det ibland frustrerande att "tvingas in" i andra 
manniskors bildspråk och modellvarldar. Litteratur om mana
gement och ledarskap brukar t ex vara fulla av sådana. Men 
långt ifrån alltid fungerar de som de var avsedda, namligen som 
en hjalp att sortera lasarens egen forståelse . 

Aven diagram av olika slag vacker motstånd hos vissa, 
aven i de fall forfattaren bemodat sig att gora dem enkla. Det 
valda bildspråket passar helt enkelt inte alla manniskor. Mer 
om detta i nasta exempel. 

8. En ekonomisk modell 
Ratt svar, givet att alla ovriga faktorer ar oforandrade 
(+ = lonsamheten okar;- = lonsamheten minskar): 

- sarkostnaderna minskar 
- tackningsbidraget okar 
- omsattningstillgångarna minskar 
- resultatet okar 
-det totala kapitalet okar 
- priset hojs 
- anlaggningskapitalet okar 

Ditt resultat: 
O A vstod!Misslyckades 
O Modellen saknar mening for mig 

(+) 
(+) 

(+) 

(+) 
(-) 

(+) 

(-) 

O Klarade alla (Hade lart mig/Innebar inget nytt) 

"!bland forutsatter undervisning att man redan kan det som 
det undervisas om!" Det har ar ett exempel på en "modell". I alla 
tankbara (och ibland aven otankbara) sammanhang anvands 
sådana har modeller for att illustrera olika typer av samband. 

Om man har forstått bakgrunden till modellen ordentligt, 
blir den ofta ett viktigt intellektuellt stod for tanken. Då ar det 
också enkelt att svara ratt på samtliga de frågor vi stallde. Har 
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man in te forstått modellen, blir vissa frågor svåra att besvara. 
Jag har redan tidigare kommenterat det har exemplet och 
påminner om vad jag då uttryckte: Undervisningen, eller du 
sjalv som elev, måste forsoka återskapa den larprocess som 
leder fram till modellen. Modellen blir meningslOs om den inte 
foregås av erfarenhet och forståelse. 

Slutsats: Teoretiska modeller har sitt framsta varde 
som stod åt tanken, genom att de skapar ordning och 
reda i de erfarenheter och insikter man re dan har. 

Detta ar så mycket viktigare eftersom o lika manniskor har 
olika satt att komma till insikt: Vissa måste ha praktiska, 
konkreta exempel som utgångspunkt, andra foredrar mera 
abstrakta resonemang for att inte fastna i enskildheter. 

9. Portrattet 
Ja, vern forestaller egentligen portrattet? Låt oss avslOja så 
mycket att det bara finns en losning. Forestaller portrattet 
mannen sjalv, hans son, eller mojligen hans pappa? 

Ditt resultat: 
O Avstod/Klarade inte 
O Tror jag vet svaret 
O Ar saker på svaret (Listade ut varfor/Kunde sedan fOrut) 

Uppgiften ar en parallell till den tidigare ovningen med de två 
mynten: Det racker inte med att någon talar om hur det ar. Vi 
måste få tanka sjalva for att hitta fram till vår egen forståelse 
for att resultatet skall bli inlarning och darmed anvandbar 
kunskap. 

Slutsats: Gedigen inlarning kraver att vi utvecklar 
en egen forståelse- inHirning kraver tankearbete. 

Nar jag på sjuttiotalet undervisade lar are anvandejag ofta 
ovningen med portrattet som illustration till hur under
visningsmetoderna ibland tenderar att skapa fler problem an 
de loser. Deltagarna arbetade i grupper och for att ge fart åt 
processen an tydde jag att "nu skall vi se vilken gru p p som blir 
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forst fardig". Men det fanns en viktig restriktion: "Fardig" 
betydde att alla i gruppen skulle ha forstått gruppens gemen
samma svar och också kunna bevisa for mig att de verkligen 
forstått . bvningen kunde ta timmar. Så fort någon tyckte sig ha 
lost gåtan, bi:irjade vederbi:irande "undervisa" de andra i grup
pen. Symboliska portratt hi:ills fram. Ingen mi:ida sparades for 
att i:ivertyga (i:ivertala) den andre om li:isningen. Mottagaren 
daremot kunde visserligen nicka, men var totalt forvirrad . Ju 
mer forvirrad, desto mer ammunition i i:ivertalandet. Inget av 
det, som jag hade hoppats att de lart sig på kursen om forutsatt
ningarna for inlarning, fanns ett enda spår av. Vaga forsi:ik från 
de vilsnaste att få hjalp av dem som redan forstått resulterade 
omedelbart i en ny kaskad av forklaringar ... I enstaka fall, nar 
endast en i gruppen återstod att i:ivertyga, kunde det handa att 
efterslantaren (insiktsfullt nog) formligen skrek ut "Håll kaft ... 
låt mig få tanka sjalv." 

Vid ett liknande tillfalle på ett stort amerikanskt foretag 
blev min eljest så uppskattande vard vid ett tillfalle ytterst 
frustrerad och frågade rakt ut om detta verkligen var ett rimligt 
satt att anvanda tiden på. Jag parerade då med att saga att "jag 
ar beredd att fortsatta en hel vecka om det skulle behi:ivas. Vad 
hade det annars varit for poang med att alls satta igång?" 
Givetvis var min provokation medveten. Den slutsats som vi 
gemensamt drog efter ett slag var foljande : 

Ta inte med sådant i undervisningen som deltagar
na andå in te ges tid och mojlighet att forstå och låra sig. 
Ta bar a med sådant som på all var ar viktigt och ge det en 
fullvardig chans. 

Det ledde i sin tur till en mycket omfattande utgallring i 
det befintliga kurssortimentet. 

Eller som en kund sa till mig vid ett tillfalle: "Forut hann 
vi med 68 overheadbilder på en halvdag, med dirra metoder 
hinner vi bar a med 3 på en hel dag ... ar det effektivitet det?" 
Frågan ar forstås hur man mater: Ar det antalet presenterade 
informationsenheter per timme som raknas - eller ar det 
antalet forstådda och inlarda? 

72 

SLUTSATSER 

10. Gestalter 

Ditt resultat: 
O Kunde inte alls 

JI?C 51?1?TT JllG 
!lllfJE fllRT 110/YO!f- ~ 
/!YTE !?TT 1/l?tV 
/1/IPE LiRT SIG 

O Kom ihåg innebi:irden, men missade formuleringen 
O Klarade både innehåll och formulering 

Seriestrippen med Tiger finns med redan tidigare i boken. Hur 
reagerade du på att mi:ita den igen? Det som kan handa ar, att 
vid forsta påseendet bekraftar anekdoten något vi redan visste 
eller tyckte. Men vid ett senare tillfalle, med mer aktuell 
erfarenhet, får samma budskap pli:itsligt ett sti:irre varde genom 
att vara ett uttryck också for de nyvunna insikterna. 

Slutsats: Gammal kunskap fordjupas och forstarks 
av nya erfarenheter. 

Så har ser alltså kon ut. Nar man val har sett den, ar det nastan 
omi:ijligt att inte se den. 

Ditt resultat: 
O Såg inte alls gestalten 
O Tyckte mig se en annan "ko" 
O Såg "kon" och kunde återge den i dess huvuddrag 
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Se exemplet som en påminnelse om att vi ibland behover hjalp 
for att uppdaga helheten, se gestalten, nar vi bara har ett an tal 
"osammanhangande" kunskapselement att utgå från. Det han
der att jag i forelasningar anvander bilden som symbol for hur 
universitetsutbildningen brukar gå till: Under en fOljd av år får 
stu den terna l ara sig fragment efter fragment efter fragment ... 
Forst långt senare, i det yrkesverksamma livet, får de mojligen 
grepp om helheten, dvs upptacker "kon". 

Slutsats: For att sluta vissa gestalter behover vi 
ibland få hjalp ... 

Från min egen skoltid minns jag speciellt hur långa, 
krångliga, svårbegripliga matematiska bevis avslutades med 
ett lakoniskt "Varav inses latt att A=B". In te sarkilt uppmunt
rande- och heller inte sarskilt hjalpande. 

11. Hur många matcher? 
A: Om deltagarantalet ar 10 blir det 9 matcher. 

B: Om deltagarantalet ar 100 blir det 99 matcher- dvs samma 
antal matcher som antalet "forlorare" i turneringen. 

Ditt resultat: 
O Misslyckades helt 
O Klarade A-frågan men inte B-frågan 
O Larde mig/Kunde sedan tidigare 

Om du svarat ratt på fråga B, betyder det sannolikt att du litar 
på slutsatsen att antalet matcher ar lika med antalet spelare 
minus en, dvs lika med an talet forlorare.Många svarar 90(!) på 
B-frågan ... vilket betyder att man dragit fe l slutsats. Andra, som 
lyckats med B-frågan, kan daremot gå bet på uppgiften om 
antalet spelare i stallet satts till exempelvis 498. 

Alltså hela skalan av olika grader av forståelse: Från att 
"komma ihåg slutsatsen" via att "vagra tro på att det ar så, aven 
om det råkar stamma fOr de har exemplen!" till att "forstå och 
lita på slutsatsen". 

Detta visar att om vi in te får tillfalle att prova riktigheten 
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och tillampbarheten av det vi tycker oss ha forstått (lart oss) så 
ar kunskapen inte vard sarskilt mycket. Det ar nar idrotts
ledaren, som skall planera och boka banor for en turnering med 
1261 deltagare, som kunskapens kvalitet satts på prov. Vågar 
han eller hon lita på sin kunskap och darmed slutsatsen att det 
ar 1260 matcher som skall spelas? 

Slutsats: For att vi skall våga tro på, och anvanda oss 
av, ny kunskap måste vi få den bekraftad och fordjupad 
genom egen erfarenhet. 

Denna process kan kallas internalisering. 

Hindren 
V i kan nu stalla dessa ex em pel ( och forslag till sl ut satser) 

mot inlarningsprocessen och dess olika faser for att få 
en mera generell oversikt over de vanligaste hindren 

for inlarning, och var de uppstår i processen. 

l. Den forsta forutsattningen for inlarning ar upp
marksamhet, intresse. Typiska hinder ar: 
- undervisningen saknar ett meningsfullt andamål, 
- undervisningens mål ar val dolt, 
- eleven saknar ett meningsfullt andamål, 
- eleven saknar tilltro till sin egen formåga. 
Exempel: l. Vad dr x? (Men också flera av de ovriga.) 

2. Vad betraffar informationens tillganglighet ar detta 
de vanligaste hindren: 
- fei urval eller innehåll, 
- informationen ar inkonsekvent, motstridiga budskap, 
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- o lika referensramar ger informationen en annan mening, 
- fel form, tex "teoretisk", dålig verklighetsanknytning, 
- krångligt språk, svårbegripliga glosor, 
- fel ordningsfoljd(!). 
Exempel: 2. VD har ordet, 3. Retorik, 4. Konsten att doda 
skator, 5. Tre fotografier, 6. Citatet. 

3. Bearbetningen, den mentala processen, som ar en 
forutsattning for att gora egna erfarenheter och dra 
egna slutsatser, hindras av sådant som: 
- brist på tid(!), 
- brist på substans, underlag for bearbetningen, 
- brist på samband mellan ovningar och andamålet, 
- fel form eller symbolspråk. 
Exempel: 7. En ekonomisk grundmodell, 8. Budgetarbete, 
9. Portrdttet. 

4. Mojligheten att omvandla erfarenheter och intuiti
va slutsatser till anvandbar kunskap uteblir: 
- om den foreslagna slutsatsen (kunskapen) strider mot 

elevens egna intuitiva slutsatser, 
- om avståndet till kunskapen ar for stort, 
- om formen (modell, formulering) upplevs som olamplig, 
- om eleven inte alls får hjalp att gora intellektuell kun-

skap av sin intuitiva insikt (konceptualisering). 
Exempel: 1 O. Gestalter. 

5. Tillampning och anvandbarhet, forstarkning av 
kunskapen forutsatter: 
- oversattning (transfer) av kunskapen så som den bildats 

i kurslokalen till den situation dar den ar tankt att 
anvandas, 

- mojlighet att anvanda (prova) kunskapen i ett annat 
sammanhang. 

Exempel: 11. Hur många matcher? 
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nskedrommen ar naturligvis att undervisningen var 
arrangerad så att inga av dessa hinder fanns. Egentli
gen ar detju idel sjalvklarheter jag pekar på. Men vad 

gor vi som elever i avvaktan på att drammen skall gå i uppfyl
lelse? Hittills har vi varit hanvisade tillatt acceptera hindren, 
kampa oss igenom dem och gora det basta av den givna 
situationen. Men det behover alltså inte vara så. 

Aven nar omstandigheterna ter sig ogynnsamma ar det 
mycket den enskilde kan gora for att in te bli offer for dem. Och 
det finns två satt att gora detta på: 

For det forsta, att kontinuerligt påverka undervisningen 
genom en dialog mellan elever och larare i syfte att gemensamt 
sakra battre forutsattningar. 

For det andra, att komplettera de undervisningsmetoder 
som anvands med egna inlarningsmetoder. 

Att båda dessa åtgarder behovs ar uppenbart. 
Inlarningsexperimentet (o van) har genomforts med å tskil

liga manniskor varlden over, och då i grupper om fyra, fem eller 
sex personer. Genomgående galler att inom varje grupp blir 
resultatet mycket spritt, aven i de fall grupperna kan karakta
riseras som "homogena" i fråga om bakgrund, utbildning och 
in tresse. 

Olikheterna bekraftar betydelsen av att undervisning in te 
genomfors med ett slags "typelev" som forebild. Det finns helt 
enkelt ingen typisk elev. Trots detta har det under många år 
varitjust "typeleven" inom "målgruppen" som utgjort grunden 
for planering och utformning av undervisning. Runt "typeleven" 
har man då forestallt sig att ovriga elever fordelar sig enligt 
normalkurvan och så har man forsokt skapa inslag av "indivi
dualisering" for att mota dessa olikheter. 

I en strangt logisk varldsbild och med forestallningen att 
kunskap kan kvantifieras (matas som en mangd) passar det 
beskrivna synsattet val in. 

Men vi ar på vag mot ett nytt synsatt dar kunskapen i 
stallet varderas kvalitativt. Det ar darfor man nu på många 
håll i grunden reviderar sin undervisning, både till innehåll och 
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form, och soker efter nya satt att vardera resultat och effekter 
av undervisning. 

En ny grundsyn håller på att ta form. 
En intressant sidofråga ar om gruppernas resultat hade 

varit mera enhetligt om inlarningen in te bara varit ett frivilligt 
experiment, u tan i stall et krav for att få tex loneforhojning. Jag 
tror det. Eftersom den typen av yttre motivatorer (betyg, lon) 
eller hot kan tvinga oss att "plugga hårdare". Problemet ar att 
kunskap forvarvad på det sattet generellt ar betydligt mindre 
anvandbar (och studiesituationen betydligt mindre lustfylld). 
Men det finns, som jag skall visa, satt att slippa råplugg aven 
under sådana omstandigheter. 

F ramfor mig ser jag 28 rumpor som otåligt åker fram och 
tillbaka over stolsitsarna. Langst fram står Froken. For 
saker hets skull vand mot tavlan dar hon ty eks pr anta in 

en miniatyrkvadrat samtidigt som hon viskar att eftersom 
areanpåenrektangelarlangdengångerbreddenochatt kuadratens 
langdochbreddarlikaochkallassidanarkuadratensarealika 
medsidangångersidan. 

Solklart?! 
Scenen ar bara drygt lO år gammal, då mina aldre barn var 

i skolåldern och jag fick tillfalle att sitta med på några lektio
ner. Det var nedslående. Jag ha de o turen att hamna i en lektion 
som mest av allt påminde om mina egna skolår. 

Ar det så detgick till, tanktejag, narvi i unga årpraglades 
for det beteende vi som vuxna visar upp i kurslokaler, 
forelasningssalar och moteslokaler? Ar det så vi fick våra 
forebilder till vårt satt att vara elever och larare? 

Jag har personligen svårt att tanka mig en mer inlar
ningshammande miljo an den traditionella kurslokalen: Den ar 
naken. I grunden fri från allt som kan skapa associationer. Det 
enda fonstret mot verkligheten som finns tillgangligt ar en 
overhead-projektor, och den person som kall as lar are be stammer 
ens am hur mycket av verkligheten som skall vis as gen om detta 
fonster. Liksom hur verkligheten skall representeras. Bild 
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efter bild med text och ringar och rutor och pilar i olika 
konstellationer som kallas modeller. Ochjust som de, som har 
formånen att sitta så långt fram att de kan las a vad som står på 
bilden, borj ar an a något be gr i pligt, just då tas bild en bort for att 
ge plats åt nasta. 

Villkoren for larandet dikteras helt av lararen. 
Eller som i en anekdot från den gamla pluggskolans varld: 
-Nå kara barn, har ni lart er nånting idag då? 
- Nej, vi har varit upptagna med att hora på dig froken. 
Jag får ofta kritik for den har beskrivningen av hur 

undervisning går till. Den ar orattvis, sager man, till och med 
vulgar: "Så dar ar det inte, åtminstone inte numera." Be
skrivningen ar en forolampning mot alla duktiga undervisare 
och forelasare, menar man. 

Och detta sista kan jag acceptera. 
Mitt problem ar bara att de undervisare och forelasare , 

som jag skulle beskriva som duktiga, fortfarande ar i minoritet. 
Och det ar in te som yrkespedagog jag sager detta. Det ar sagt 
utifrån min ganska omfattande erfarenhet av att vara vuxen 
elev, dar flera, mycket positiva, upplevelser narmast bekraftar 
undermåligheten i de många negativa. 

Frågan ar kanslig. Kritik mot formågan att undervisa 
uppfattas av många som en personlig krankning. Att det ar ett 
kansligt amne visas också av den flathet som i ovrigt starka 
personer kan uppvisa nar de hamnar i rollen som kursdelta
gare. Utan invandningar tillåter man timmar av tidsforsto
ring for att mojligen i en avslutande utvardering markera sitt 
missnoje. Och då ar det ju så dags. 

Så frågan ar om det in te ar kursdeltagarna sjal va som bar 
det storsta ansvaret ... Personligen tycker jag faktiskt att det i 
viss mening ar så. 

En typisk scen: Under ett s k grupparbete går lararen fram 
till en grupp for att se hur det går. Gruppens ledare vander sig 
tilllararen: "Var det så har du ville ha det ?" For vems skull 
genomfor de grupparbetet egentligen ... ? 

Eller: "Jag hangde inte alls med under de har två tim-
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marna." - "Varfår sa du inget?"- "Nej jag ville inte stora din 
undervisning ... "(!) 

lb land får jag faktiskt en kansla av att elever beter sig som 
om deras roll vore att med sin blotta narvaro ge lararen en 
forevandning får att få visa sina overhead-bilder! 

I stall et for att i dk a klappjakt på lar are tycker jag darfår att 
det ar mer konstruktivt att undersoka och ifrågasatta den 
fårestallningsvarld som av havd ligger bakom vårt satt att 

undervisa och låta oss undervisas. Och att stalla den mot de 
krav som den moderna vuxna eleven nu borjar ge uttryck for
i kraft av storre insikt om sina egna behov, både i fråga om vad 
som skalllaras och hur det skall gå till. Vi bor ifrågasatta den 
ritual som undervisningen har varit under så lång tid. 

Det jag pladerar for ar alltså ett battre samspel mellan 
larare och elever i genomforandet av undervisningen. Ett 
samarbete dar parterna overger ritualen och sina roller av 
traditionelllarare och lika traditionell elev. Roller somju heller 
ingen av dem egentligen onskar ha! Det ar dessa oonskade 
rollfårvantningar, standigt bekraftande varandra, som ar den 
framsta orsaken tillatt undervisningens effektivitet hålls ne re. 

Elevens undran: 
Eftersom lararen beter sig, 
som om vi fårvantade oss, 
att han skulle bete sig just så, 
så kanske vi beter oss, 
som om han forvantade sig, 
att vi skulle bete oss just så. 
Trots att ingen av oss vill det! 
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Den nya 
eleven 

R enassansen i utbildningen har påskyndats av den eko
nomiska utvecklingen under senare år. Kraven på 
effektivisering och battre anvandning av resurserna 

gor att man letar efter alternativ till existerande utbildning. 
In te overallt ar denna nedskarning fårenad med en oversyn av 
metoder och arbetssatt i undervisningen, men dar så ar fallet 
ar det kraven från eleverna, och från deras chefer, att få ut mer 
inlarning av mindre undervisning som driver på. 

Den "gamla sortens elev" och den "nya sortens elev" får har 
illustreras av hur två personer avtackar sina larare efter en 
veckolång kurs. 

Stina: "Jag vill tacka så mycket for en fantastisk kurs. Leif 
och hans medarbetare har gjort ett jattejobb. Ni har varit 
jdttefina, det har varit en mycket foredomlig kurs, nyttig och 
larorik och jag tror sakert att bara vi kommer hem och får 
smalta alla intrycken så kommer vi att ha stor glddje av det vi 
har ldrt oss. Det tror jag sakert ni håller med mig om." 

Då reser sig, lite fårsiktigt , "Helge", som har mer att saga. 
Helge: "Ja, jag skall be att få framfora en avvikande åsikt. 

Jag tror att Leif skulle bli besviken om han visste hur lite jag har 
lart mig under de har dagarna. Den har kursen har fått mig att 
kanna mig dum, oformogen och obegåvad. Detta trots att Leif 
verkligen har anstrdngt sig. Han har gjort så gott han kan. Men 
frågan dr om vi gjort så gott vi kan? Det som nu antligen gått up p 
for mig dr att om jag skall kunna ldra mig någonting, så måste 
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jag sjalu få dra mina egna slutsatser av mina egna erfarenheter. 
Kort sagt, jag vill vara med, på riktigt!" 

H ur kan två manniskor ha så olika installning till 
samma foreteelse? Har de verkligen varit på samma 
kurs? Skillnaden ar forstås att de varderar sina upp

levelser på helt olika satt. Det mest sannolika ar att de deltagit 
i en vanlig, val genomford kurs (eller seminarium, konferens, 
utbildning eller vad man nu vill kalla det). Modellen kanner vi 
alla val till: Lararen har gjort vad han eller hon forvantades 
gora. Eleverna har gjort vad de forvantades gora. Vid 
kursavslutningen, några vanliga ord till bekraftelse på att 
vardet, utbytet, varit u tan anmarkning. Kursen har motsvarat 
normerna, och alla ger sig sjalva och varandra betyget "god
kand". Alla kan åka hem, nojda med sina insatser. 

Med en annan utgångspunkt for varderingen blir be
skrivningen den rakt motsatta. "Jag kanner mig dum, oformogen 
och obegåvad", sager Helge, och avslojar då att han hade helt 
andra forvantningar. Inte minst på sig sjalv. Han ar irriterad 
over att anspråken ar så låga. Och han ar besviken over att han 
sjalv så latt foll in i den gamla elevrollen. "Jag vill kunna dra 
mina egna slutsatser, av mina egna erfarenheter ... " sager han, 
nar han sent omsider inser hur dåligt han har forvaltat de 
gångna dagarna. 

Efter sin utmanande inledning fortsatter Helge med att 
beratta for de andra om vad han larde av att inget lara ... I sitt 
tal reflekterar alltså Helge over sina erfarenheter av den 
gångna veckan. 

Det ar in te allt for svårt att i talet identifiera de huvudsak
liga forutsattningarna for inlarning (enligt larprocessen). 

Forsok darfor att lasa texten som ett uttryck for hur en 
person kan uppleva en undervisningssituation dar de faktiska 
forutsattningarna for inlarning ar dåliga. 
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"Vad jag 
larde av att 
inget lara" 

H elge: Jag har kommit på vad vi gor for fel. Vi som 
elever, ni som larare. Får jag be er att ett ogonblick 
sluta ogonen och forsoka minnas hur det var i mån

dags nar vi alla klev in har. Lite trotta efter resan, många med 
nya intryck, frammande ansikten. Leif, uppe på estaden. Vi 
lydigt uppradade ... och identifierade. 

Minns ni kanslan? Var och en upptagen av sitt. Och Leif 
också. Han var in te upptagen av oss u tan han var upptagen av 
sig sjalv och vad han skulle gora. Som en enda stor teaterpublik 
så overlat vi med varm hand åt aktorerna att låta forestall
ningen borja. 

Varfor gor vi så? Jo, darfor att vi har blivit dresserade 
redan i skolan att overlåta allt ansvar åt lararen. Det ar han 
eller hon som står dar framme som bestammer. 

Kommer ni ihåg hur det plotsligt en dag låg kompasser 
framme på banken. Man rorde sig lite extra fort in i klassrum
met och precis nar man skulle ta tag i kompassen, och under
saka den, så stod hon all deles bakom en: "Ror in te kompasserna! 
Nej, ror inte kompasserna, sajagju! Des sa kompasser dr mycket 
kdnsliga precisionsinstrument." 

Det ar klart man lagger av. Hjarnan blir ju helt utslagen. 
Ar jag inte intresserad så kan åtminstone in te jag lara mig 
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någonting. Det var min insikt efter forsta dagen. Det ar klart 
att man sjalv m åste få undersoka och se hur det fungerar. Det 
ar ju då som hjarnan borjar undra, då man borjar stalla frågor, 
det ar då man blir motiver ad, det ar då man kan lar a sig något. 
Men då må ste jag all tså få den information jag sakn ar och in te 
en mas sa annan information. Jag skall forsoka forklara vad jag 
menar. 

Tank er att ni in te kanner mig. Vi har aldrig setts forut . Ni 
står i små grupper dar ute i foajen och småpratar over en kopp 
kaffe. Så kommer jag plotsligt in och klappar i handerna. Ni har 
aldrig sett mig forut. Så sager jag så har: "Herrtoaletten ligger 
en trappa ner och så en halv trappa till. Så går ni till vdnster, till 
vdnster igen, korridoren rakt fram, till hager och ddr ligger 
herrtoaletten till vdnster." Och så går jag ut igen. Dar står ni 
kvar och undrar vad det var for en djavla idiot. 

Men så, låt saga två timmar senare, så blir du pinkenodig, 
om uttrycket tillåts. Du letar efter en herrtoalett och så får du 
syn på mig. Så kommer du fram till mig och så sager du: "Du, 
var var det den ddr herrtoaletten låg någonstans nu då ?" Och då 
sager jag så har: "Jo, det skall jag tala om for dig att redan de 
gamla grekerna hade sdrskilda herrtoaletter. Detta drvdes 
senare av de gamla romarna som vidareutvecklade herrtoa
lettens konstruktion. " Ja, det ar klart. Du har ju redan pinkat 
på dig långt innan jag har hunnit till medeltiden. 

Så dar ar det ofta med larare. 
An tingen så berattar de om saker som vi in te behover veta 

eller så har vi ett behov ... och då berattar de om någonting helt 
annat. Alltmedan vi snallt sitter kvar och lyssnar. 

Så kanske får vi skylla oss sjal va nar vi sitter dar som ljus. 
N ågra med huvudet l u tat i handen, några pallar upp med 
radergummi for att inte slinta med armbågen . Alla valdigt 
skickliga på att med ryggmargen kanna av nar det ar dags for 
en fornumstig nickning. Det roliga med sådana har nickningar, 
det ar att det spelar ingen roll vad lararen har sagt, om det ar 
ett jakande eller nekande påstående utan sjalva nickningen 
tolkas alltid som ett instammande. 
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Vi skulle behova ha lackmuspapper i pannan som visar om vi hanger 
med eller inte: Gri:int, då iir man med, ri:itt, då har man tap pat tråden. 

Och lararen tror forstås att alla h anger med och drar samma 
slutsatser som han. Men det ar inte så. Vi sitter dar och ljuger 
med hela kroppen. Vi skulle behova ha lackmuspapper i pan
nan som visar om vi hanger med eller inte: Grant, då ar man 
med, ratt, då har man tappat tråden. I grunden ar det en fråga 
om vilka metoder vi anvander nar vi undervisar eller studerar. 

Jag kom att tanka på det haromdagen. Skulle ni dramma 
om att lara era barn att cykla genom att hålla enforeldsning for 
dem ... Naturligtvis inte. 

Jag skulle vilja ta er med på ett litet tankeexperiment. 
Anta att ni inte kan cykla, men ni vill lara er cykla, så ni 
anmaler er till en kurs i cykling. Jag ar er larare. Ni ar fyllda 
med forvantningar. Tank att antligen skall ni få lara er att 
cykla. Det ser så tjusigt ut nar mannniskor sveper forbi på sina 
cyklar på skogsstigar och grusvagar. 

Och så sitter ni dar i kurslokalen. Efter en utdragen 
inledningsceremoni om tid planer och kaffepauser och sånt dar 
så ar det dags att borja. Forst måste ni lara er grunderna, sager 
j ag. Och så lagger jag fram en overhead-bild forestallande en 
cykel. På bilden finns också alla termer utsatta, i liten stil, for 
att allt skall få plats. Tiller som sitter langst bak så sager jag 
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att ''jag ar ledsen att ni inte kan se, men ni skall få en kopia på 
bilden efter lektionen". Och de dar bak nickar tacksamt och så 
lutar de sig bakåt igen. 

Ja, som sagt, forst så må ste ni lar a er grunderna. Så går jag 
igenom term erna en efter en efter en. Sen nar jag kommer till 
kedj an, kugghj ulet, så kanj ag in te hålla mig. Eftersomj ag sjal v 
ar så genuint intresserad av det dar med vaxlar och utvaxling. 
Så jag går fram till bladderblocket och så håller jag en liten 
miniforelasning på arton minuter om hur en tiovaxlad cykel 
fungerar. Så avslutar jag med att saga "men det hor egentligen 
inte hit" ... 

Nu har det gått fyrtioåtta minuter. Luften har tagit slut i 
rummet, drammen om att få lara sig cykla har for lange sedan 
forbleknat. Ni har ont i ryggen och i andan. Några har kanske 
fallit i en valgorande slummer- och då, just då sager jag "och 
nu skall jag beratta hur det går tillatt cykla". Ni l u tar er fram. 
Nu, nu antligen. Och så sager jag "och att cykla, det ar inte så 
svårt som det ser ut". (Så dar sager dom alltid. Larare har en 
benagenhet att forsoka få oss att tycka någonting annat an vad 
vi egentligen tycker: "Det har ar inte tråkigt. Det bara verkar 
tråkigt. ") 

Nej, som sagt, cykla ar inte så svårt som det ser ut. 
Ni bara staller er till vanster om cykeln med handerna på 

styret. På den vanstra pedalen som då skall befinna sig i sitt 
nedersta lage, placerar ni vanster fot. Roger fot skall vara på 
marken, snett bakom vanster fot. Genom bakåtriktade spar kar 
med hogerfoten forsatter ni er sjalva och cykeln i rorelse 
framåt. Ni kommer då att up p leva en fall tendens. Fall tendensen 
kan vara åt hoger eller åt vanster. Ar fall tendensen åt hoger så 
vrider ni styret åt hoger samtidigt som ni forskjuter tyngd
punkten i kroppen åt vanster och vrider tillbaka styret åt 
vanster. Ar falltendensen å andra sida åt vanster så vrider ni 
styret åt vanster, forskjuter tyngdpunkten med hjalp av krop
pen åt hoger och vrider tillbaka styret åt hoger. Sedan paketet 
nått en balanserad hastighet framåt så gor ni en bakåtriktad 
motsols cirkelrorelse med hogerbenet så att ni landar i sittande 
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stallning på den så kalla de sadeln. V arefter ni anbring ar tryck 
på den pedal som hela tiden befinner sig framfOr ~en ba~omva
rande, samtidigt som ni uppratthåller balansen pa det satt som 

jag namnde under A. .. 
Kunde ni fålja med i den beskrivningen? [Lyssnarna sva-

rar:] - Ja! -V arfor det? - Vi kan ju redan cykla! . 
Just det. Ni kan redan cykla. Alltså: 80% av all underms

ning kraver att man redan kan det som det unde~visas om .. 
Det ar det som nu antligen har gått upp for m1g. Att om Jag 

skall kunna lara mig någonting, så måstejag sjalv få dr~ mi~a 
egna slutsatser av mina egna erfarenheter. Kort sagt, jag vLll 

vara med på riktigt. o 

Då slipper jag kanna mig dum, ofOrmogen, obeg~vad_._ Da 
kan jag kanna mig klok, duktig, begåvad. Det ar vad Jag larde 

av att inget lara. 
Och det ar ju inte så dåligt. 

Ur kortfilmen "Vad jag liirde av att inget liira". 
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Elevens 
vadjan 

T a:ktalet (eller vad man nu ska~l ~al~ a det) på foregående 
s1dor kan tolkas som en personlig ms1kt om "hur jag skulle 
vilja ha det". Och det ar ingen dålig start, att kunna 

stalla krav! Har intill, en sammanfattning av talarens/elevens 
vadjan. 
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l. Berova mig inte min spontana nyfikenhet, 
gor mig nyfiken! 
Alltså: Ta inte bort "kompassen" från mig. Låt mig få 
undersoka sjalv, låt mig få vara med från borjan ... Och 
skapa mig en egen ide om varfor jag skall engagera mig i 
det har. 

2. Ge mig den information jag behover, 
inte en massa annan information! 
Alltså: Jag har respekt for ditt kunnande, och jag har 
respekt for din lust att dela med dig av det ... Men kom ihåg 
att det ar den informationjag behover, och som harme
ning fOr mig, som ar det enda skalet for att du alls får vara 
min larare. 

3. Låt mig få Hinka sjalv och dra mina egna slutsatser! 
Alltså: Lamna mig inte utanfor, berova mig ipte min egen 
vag till slutsatser och insikt. Tygla din iver och din otålig
het. Tro in te att din a egna sl utsa tser, grundade på mångårig 
erfarenhet, kan bli mina bara for att du talar om dem for 
m1g. 

4. Hjalp mig att få sammanhang i vad jag forstått! 
Alltså: Nar du marker att jag forstått, nar jag kanner 
insikten i magen som ett AHA, hjalp mig då att satta ord 
och begrepp på vad jag fOrstått, så att insikten också blir 
kunskap som jag kan han ter a ... 

5. Hjalp mig att anvanda min kunskap, 
så att den inte dor bort och blir oanvandbar! 
Alltså: Ge mig en mojlighet att prova och fordjupa och 
forstarka min kunskap. Visa mig hur den kan anvandas, 
så att jag kan fortsatta att lara på egen hand, med hjalp av 
nya erfarenheter ... 
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N ågot håller 
på att handa 
I sin bok "Riv Pyramiderna" beskriver Jan Carlzon sin syn 

på individe.n i foretaget: "Vi måste nu lara oss att se Den 
Nya Manmskan som en stor mojlighet, en tillgång som 

stora delar av varlden annu saknar. Den Nya Manniskan ar 
trygg, valutbildad och i stort sett befriad från akuta ekono
miska problem. Det gor henne beredd att åta sig ett mer 
kvalificerat och ansvarsfullt uppdrag." 

Carlzons iakttagelser bekraftas av undersokningar som 
gjorts i bl a svenska foretag. Så har sager Bo Ekman (SIFO
gruppens ledare): 

"I en rad undersokningar som SIFO gjort i fåretag och 
institutioner av tiotusentals anstalldas attityder och install
ning till engagemang, lojalitet, ledarskap och effektivitet vaxer 
fram några utomordentligt viktiga budskap: 

Man vill engagera sig mer i arbetet. 
Man efterfrågar effektivitet och har ideer om hur arbets
organisationen kan forbattras. 
Man efterfrågar ledarskap och organisation som medger 
att ens intellektuella, emotionella och manuella formåga 
tas battre i anspråk. 
Man anser genomgående att den egna lojaliteten till fore
taget ar storre an foretagets lojalitet och omsorg tillbaka. 
Man efterfrågar mer utbildning. 
Man efterfrågar sti:irre respekt for sig sjalv som manniska 
och individ. 

90 

N ÅGOT HÅLLER PÅ A'IT HÅNDA 

På många arbetsplatser ar potentialen for att oka effekti
viteten mycket betydande, kanske 10-tals procentenheter. Pro
blemet ar ofta att arbetet ar organiserat efter helt andra 
varderingar an de som de anstallda bar med sig." 

Individen har blivit en styrelsefråga. 
Det ar alltså ofrånkomligt att den nya manniskan staller 

betydande krav, och har grund får att gora det. Darfor har 
synen på ledarskap också forandrats. Den viktigaste nyheten 
ar att ledarskap numera tenderar att utvecklas från att vara ett 
uttryck for hur chefen beter sig tillatt betraktas som en mer 
eller mindre tyst overenskommelse mellan chef och medarbe
tare . Ansvaret for ledarskapet ar inte langre ensidigt chefens. 
Det ar ett 200-procentigt ansvar: Chefen har 100% och medar
betaren har l 00% av ansvaret. (Det ar frestande att jam fora det 
nya ledarskapet med en karleksrelation: I princip forutsatter 
karlek att två parter ar overens om att karlek foreligger!) 

Darfor ter det sig också ibland absurt att bara chefen går 
på kurs i ledarska p. Rimligen utvecklas ledarska p et bast mellan 
dem det handlar om. (Vad skulle det vara for vits med att skicka 
den ena parten i en karleksrelation på en kurs i karlekens 
utovande?) 

D 
enna grundsyn på ledarskap borjar också så smått 
satta sin pragel på undervisningen. Man delar alltmer 
på ansvaret. Det oppnar fornya mojligheter att tillgo

dose de krav som individens eget kunnande och eget larande 
staller på undervisningen, i fråga om mål, innehåll och meto
der. Det har bl a lett till att klassrumsundervisning in te l angre 
betraktas som universalmetod nar det galler att mota ett 
inlarningsbehov. (Eller som Mark Twain uttryckte det: "For 
dem vars enda verktyg ar en hammare blir alla problem som 
spikar.") 

I dag soker man andra li:isningar, medverkan i projekt, 
praktik på andra avdelningar etc har bli vit allt vanligare. Men 
det finns också tecken på att undervisning flyttas från klass
rummet till konferensrummet - dvs avdelningschefen eller 
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gru ppchefen blir den lar are for sin a medarbetare som ledarrollen 
egentligen forutsatter. Darfor gors utbildningsmaterial som ar 
utformade med direkt inriktning på sådan anvandning. 

Fordelarna ar uppenbara: Man slipper restid och borta
varo; man kan koncentrera sig på det som har direkt anknyt
ning till den egna verksamheten; tidpunkten for dess a insatser 
kan valjas med hansyn till arbetsbelastningen, det "gemen
samma larandet" gor kunskapen lattare att anvanda; den 
enskilda individens egna erfarenheter och tidigare kunskaper 
har storre beroring med de ovrigas; ledarskapet utvecklas 
genom den omsesidiga kunskapen om de enskilda aktorernas 
kompetens och intresseinriktning etc. 

Chefen blir den ldrare fOr sina medarbetare som ledarrollen egentligen 
forutsdtter, "Management By Learning" (ledarskap genom ldrande). 
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N 
ågra andra huvudtendenser: Kursmålen valjs, och 
formuler as, alltmer utifrån. elevernas upp~evd~ ~ehov 
av att tex battre klara en v1ss arbetsuppg~ft. T1d1gare 

hade kursmålen ofta karaktaren av en lista over formell kun
skap som eleven forvantades kunna redovisa vid kursens slut 
("vad ar ett panhardtstag", "redovisa formeln for berakning av 
avkastningsgraden"). Den senare modellen premierar "min
neskunskaper", den forra genuin forståelse. 

Inriktningen går från att "undervisa om en foreteelse" till 
att "undervisa i hur man gor": Vi går in te på kurs for att lar a oss 
"om marknadforing", syftet ar att lara oss "hur man mark
nadsfor". Vi får lara oss mer om innebord och samband och in te 
bara vad saker och ting kallas. 

Kursinnehållet valjs alltmer med ambitionen att ge sub
stans åt elevens experimenterande och upptackande snarare 
an, som fårr, att forsoka gora eleverna tilllevande uppslags
bocker eller minneskonstnarer. 

Eleverna blir alltmer aktiva, engagerade och medver
kande och i motsvarande grad minskar den katedrala aktivi
teten (och upplevelsen av korvstoppning). 

I sin bok "Experiential learning" ("Erfarenhetsbaserad 
inlarning") definierar Kolb larande i samma anda: "Lar ande ar 
den process med vars hjalp kunskap skapas genom overforing 
av erfarenhet." 

Darmed blir undervisningens huvuduppgift att så val utgå 
från elevernas tidigare erfarenheter som att ge mojlighet får 
dem att gora nya. 

Eleven ar på vag att bli betraktad som vuxen. 

Grattis! 
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Påverkan 
I 

bland undrar jag varfor undervisningen så lange har levt 
i sin egen varld. Utvecklingen nar det galler undervis
ningsformer har i många år i det narmaste stått stilla, 

samtidigt som andra former av kommunikation utvecklats 
enormt. Och då ar det inte teknologin jag tanker på, det ar 
formågan att anpassa kommunikationen till den manskliga 
hjarnans satt att fungera. 

Jag har redan an tytt att det finns andra discipliner an 
pedagogik och psykologi som borjat anvandas som inspira
tionskallor, både for larare (som forebild for planering av 
undervisning) och for elever (for att lara mer om sitt egna satt 
att reagera på olika "kommunikationsmetoder"). 

En sådan inspirationskalla, med nara anknytning till 
undervisning, ar den klassiska retoriken. Retorik, eller "tale
konst", har under årtusenden varit ett framstående laroamne 
for alla (in te minst politiker) med ambitionen att undervisa och 
påverka andra manniskor. Och amnet har standigt utvecklats 
genom marknadskrafterna genom att effekterna omedelbart 
kunnat avlasas: Utan skicklig retorik, ingen påverkan, ingen 
makt. 

På motsvarande satt har det som kallas dramaturgi, och 
som praglar inte minst filmkonsten, finslipats genom mark
nadskrafterna: Ar in te filmen "bra", ingen publik, ingen kassa
framgang. Det galler forstås också teater och annan litteratur. 

Reklambranschen, samma sak: Fungerar inte annonser
na, ingen forsaljning, inga fler uppdrag for reklammakarna. 

Vad ar det då for hemligheter dess a specialister sitter inne 
med? Vad ar det for trick de har? Hur bar de sig åt for att lyckas? 
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Och då han dl ar det dess utom mestadels oms k "envagskommu
nikation", men andå fungerar det. Varfor? 

F orst och framst kan man naturligtvis fråga sig om det ar 
ratt att på det har sattet manipulera oss, med hjalp av 
listig dramaturgi, att tycka saker som vi in te vill tycka? 

Eller om det ar ratt att man med retorikens hjalp får oss att 
valja en viss politisk ledning framfor en annan? Eller om det ar 
ratt att med smart marknadsforing och saljteknik på verka oss 
att kopa en viss vara? 

Kanske ar det rakt omvanda en viktigare slutsats, namli
gen att vi, genom att forstå hur andra forsaker påverka oss, 
liksom att forstå vårt eget satt att reagera, kan utveckla en 
storre sjalvstandighet, ett battre ifrågasattande och ett rikare 
lar ande. 

Om det nu ar så, att dessa discipliner har så stort inflytan
de i samhallet i ovrigt, varfor har den vanliga undervisningen 
in te påverkats och tagit intryck forran under den allra senaste 
tiden? 

Kan det mojligen vara så, som jag redan varit inne på, att 
sko l an, den gamla heder liga sko l an, med froken eller magistern 
och med kateder och med uppradade elever, fortfarande ar den 
star kaste, men omedvetna forebilden. Ar det hågkomsten av de 
egna skolårens ritualer som får oss att falla in i de klassiska 
rolle rna som elever och larare ... ? Ar det det, som ar forklaringen 
till att vi beter oss på ett annat satt i kurslokalens formella 
undervisning an annars - ett omedvetet imiterande av våra 
forestallningar (minnen) om hur man skall vara som elev och 
larare ... ? 

Jag vet in te. Många menar att det ar så. Men andra tycker 
att det ar en overdriven och onodig svartmålning av skolan och 
att forklaringen i staHet borde sokas i foretagens vardesystem 
och, in te minst, ledarskap. Enligt det synsattet skulle rollspelet 
i kurslokalen vara en direkt, och narmast karikerad, avbild av 
foretagets kultur, dvs aktorernas satt att uppfatta bl a forhål
landet chef-medarbetare. 
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O avsett vilka (de omedvetna) fcirebilderna har varit soker man 
sig alltså nu mer och mer till andra fcirebilder och inspira
tionskallor, bl a just retorik och dramaturgi ... 

V ad ar det som gor en film eller en text "bra"? V ad ar det 
som gor en talare overtygande? Vad ar det egentligen de gor 
som får oss att bli engagerade och påverkade och larande? 

Dramaturgi 
B egreppet dramaturgi brukar beskrivas som konsten att 

beratta en historia. Det ar den fcirmågan som gor fcir
fattare och filmskapare framgångsrika. Men, hur bar 

de sig åt? Den professionelle svenske dramaturgen Ola Olson 
gor foljande tankvarda betraktelse, har återgiven ungefar som 
jag kommer ihåg den. 

Antag att du ser inledningen på en film. En man går på 
trottoaren. En speaker berattar: "Detta ar Nils Person. Han ar 
33 år, tjansteman på ett storre fciretag dar han har till uppgift 
att ... " osv. Ganska tråkigt, inte sant? Ochinte sarskiltlOftesrikt 
for fortsattningen. Som dramaturg foreslår Ola i stallet en 
annan inledning: 

Du ser en narbild av tomma olburkar som flyter omkring 
i ett badkar. Bilden vidgas något. Fler olburkar. Ett par våta 
hander oppnar ytterligare en. Narbild på våt fot som tar sig ur 
badkaret. Steg. Kylskåpsdorr oppnas. Mer ol. Hela badkaret ar 
fyllt av flytande tomburkar. Mannen torkar sig. Kliver ner i 
badet igen .. . Och du undrar: "Vern tusan ar det dar som ligger 
i badet och dricker en massa ol?" Och just då sager speakern: 
"Det ar Nils Person. Han ar 33 år, tjansteman på ett storre 
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"Det ar Nils Person. Han ar 33 år, tjansteman på ett storre foretag dar 
han har till uppgift att .. . " 

fciretag dar han har till uppgift att ... " osv. Det ar alltså precis 
samma metod som barnet anvander nar det frågar "Gissa 
vilken hand?". Skillnaden ar att Ola Olson medvetet planerar 
får vår reaktion, barnet gor det spontant. 

Mer av samma slag: 
Hur brukar tex en vasternfilm inledas? Det ar iallafall 

ingen som inleder med att saga: "V alko mm en till den har filmen 
som han dl ar om det goda och det onda. N ar ni har sett filmen 
kommer ni att ha lart er att det goda vinner over det onda 
(komedi) ... " alternativt" .. . att det onda vinner over goda (trage
di)". Nej i stallet får vi se en skottvaxling, ett rån eller något 
annat dramatiskt. 

Eller något mera lågmalt i stil med en klassisk film som 
inleds med fciljande scen: 

Trappan utanfcir saloonen. Dallrande varme. En kattunge 
slickar sin pals. Saloondorrarna slås upp. Vi ser benen på en 
morkkladd man. En spark får kattungen att skrika till . Benen 
går, åt hoger. Tystnad. Ett par vitkladda ben kommer ut på 
trapp an. Mannen boj er signer och kla p par katten omt. Lamnar 
scenen åt vanster .. . Detta racker mer an val fcir att vi skall veta 
vad det handlar om: Kampen mellan det onda (i morka klader) 
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och det goda (i ljusa kH:ider) personifierat av två man ... Och vi 
undrar forstås: "Hur skall det gå?" 

På dramaturgispråk kallas inledningen for filmens an
slag. Anslagets uppgift ar inte bara att gbra oss uppmarksam
ma eller upphetsade i stbrsta allmanhet. Huvudiden ar att 
etablera den huvudkonflikt som filmen handlar om. 

(Nasta gång du ser en film, forsok lagg marke till vilket 
anslag filmskaparen har valt och hur det gestaltats.) 

En av vår tids skickligaste filmskapare ar Milos Forman. 
Anslaget i den uppmarksammade och omtyckta filmen "Gok
boet" har re dan bli vit klassiskt. De tv å h uvud personerna (an ta
gonisterna) presenteras med en rad olika hjalpmedel, detaljer 
som ar svåra att urskilja som enskildheter, men som påverkar 
helhetsbilden och upplevelsen. 

Forman har tex valt samma kameravinkel nar vi forst får 
se syster Ratched (Louise Fletcher) anlanda till mentalsjukhu
set och darefter McMurphy (Jack Nicholson). (Det kravs att 
man ser dess a inledningsscener fl er a gånger inn an man maktar 
med att urskilja hur det ar gjort, så engagerande ar det.) 

Inledningens uppgift ar alltså att skapa ett spannande 
forhållande och en forvantan, men fortsattningen då? 

E fter anslaget (uppmarksamhet) dar alltså filmens 
huvudkonflikt introduceras foljer presentationen 
(informationen). Det ar i detta skede vi som åskådare 

skall l ara oss hur motsattningen ser ut, vern som ar vern, vilken 
relation de har, hur platsen for dramat ser ut osv. 

Detta ar ofta det tråkigaste partiet i en film och in te alltid 
latt att hanga med i. Har satts forfattarens skicklighet verkli
gen på prov: Att bara ge oss den nbdvandiga och tillrackliga 
informationen och på ett satt som gbr den intressant. (I mindre 
lyckade filmer kan replikerna bli nastan komiskt konstlade for 
att åskådaren skall informeras: "Na men se gomorron Petrus, 
som ar min bror ... ".) 

Darefter foljer fordjupning och konfliktupptrapp
ning. Låt mig då också saga att all dramatik bygger på 
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SYSTERRATCHED: Stram frisyr.- Viftar med nyckelknippan (makt). 
- Stel kroppshållning och kraftfull gång (ensam). - Ståldorr (slår 
igen). -Rod lampa tdnds. -Rent, bldnkande golv. - Hårt, kallt ljus 
(klinisk interior). 

.~ 

:{~) 

McMURPHY: Stickad mossa. - Visslar (kommer från friheten). -
Vardagskldder. - Tar danssteg (hjdltens ankomst). -Kontakt med 
sina jdmlikar (patienterna). -Mjukt, varmt ljus (allvarlig klassisk 
musik). 
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konflikter, spanningar mellan olikheter: Det onda och det goda 
i en eller annan form eller det kan da och det okanda. (Inlarning 
bygger på en motsvarande motsattning, spanning, mellan det 
vi vet och det vi in te vet om en viss foreteelse, tex "Så har tycker 
vi om vår serviceformåga, vad tycker kunderna ?") 

Konfliktupptrappningen gestaltar turerna i sjalva kam
pen och som åskådare frågar vi oss "hur skall det gå?". Hand
lingen fors fram mot filmens klimax: 

Upplosningen eller konfliktforlosningen. Vi får veta 
vern mordaren var. I den sista tvekampen går en segrande ur 
striden. Biljakten slu tar med ett brak. Komplotten ar avslojad. 
Allt ar forklarat. 

Avtoningen, dar vi ser hur huvudpersonen går in i fram
tiden, en erfarenhet rikare ... 

Och sjal va lamnar vi biografen, också en erfarenhet rikare 
och utan några egentliga frågetecken (såvida inte filmskapa
rens avsikt var att vi skulle gora just det). 

Detta berattarmonster, dessa fem huvudelement, galler 
dock in te bara filmen som helhet. Varje storre sekvens (gestalt) 
i filmen berattas enligt samma monster, liksom ofta varje 
enskild scen. 

Och denna "teknik" fungerar, av det enkla skalet att det ar 
så vi ar konstruerade (larprocessen). 

F or att ge ytterligare dimension åt vad dramaturgi inne
bar har vi "klippt sonder" en annan filmklassiker så att 
du sjalv kan satta dig i forfattarens stol. Filmen ar 

"Sheriffen" ("High N oon") och du behover in te alls ha sett filmen 
for att klara uppgiften. 

Gor så har: På sidorna 104-105 beskriver vi femton scener ur 
filmen. Ordningen ar forstås omkastad. Prova nu hur du skulle 
vilja arrangera de har femton scenerna så att de motsvarar 
dramaturgins berattarteknik ... 

Den korrekta lbsningen (dvs hur scenerna faktiskt ligger 
i filmen) finner du på sidorna 106-107. 

102 

INLARNINGSPROCESSEN 

Uppmarksamhet 
Mental beredskap 
Mottaglighet 

Information 
Fakta (data) tillfbrs och blir 
information. 

Bearbetning 
Information blir erfarenhet 
och insikt. 

Sl utledning 
Erfarenhet och insikt blir 
kunskap. 

TiiUimpning 
Kunskap blir fardigheter och 
attityder- och kompetens. 

DRAMATURGI 

DRAMATURGI 

Anslag 
Presenterar filmens huvudkonflikt, t ex 
- det onda versus det goda 
- det kanda versus det okanda 

Presentation och fordjupning 
V em ar vem? 
Vilket ar problemet? 
Vilka ar styrkefbrhållandena? 

Konfliktupptrappning 
Tvekampen : "Hur skall det gå?" 

Konfliktforlosning 
Dramats klimax ... upplbsningen 
"Det var så det gick ... " 

Avtoning 
En erfarenhet rikare. 

Likheten mellan inliirningsprocessen (vårt spontana siitt att liira) och 
huvudprinciperna får dramaturgi ("konsten att beriitta en historia'') 
dr slående. 
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I NSPIRATIONSKÅLLOR 

A. Will och banditledaren intar sina positioner. 
Ligamedlemmarna placerar sig som krypskyttar på 
strategiska platser. Klockan ar drygt 12, "High Noon". 

B. Banditledaren anlander til! stationen, dar han mots 
av de tre ligamedlemmarna. 

C. Ortsbefolkningen kommer fram ur sina gomstallen, 
jublar. 

D. Willoch Amy gifter sig på sheriffkontoret. Will 
lagger ifrån sig revolvern och sheriffstjarnan -for 
gott ... Nu skall de slå signer på landet. 

E. Ett skott ... Banditledaren faller dod til! marken. 

F. Under ett trad på en kulle samlas tre svartmuskiga 
man. De rider mot stan och satter sig att vanta vid 
jarnvagsstationen. Klockan ar kvart i elva . 

G. Willoch Amy lamnar staden. Men ute på prarien 
bestammer sig Will for att vanda om och ta sitt ode i 
egna hander. 

H. Ett telegrambud kommer springande: "Bandit
ledaren ar fri och ar nu på vag til! staden for att 
hamnas sheriffen som satte dit honom!" 
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Anslag 
SCENER: 

DRAMATURGI 

l. Paret lamnar staden på vag mot ett nytt liv ... 

J. Hindren: - Wil l har lovat Amy att aldrig mer bruka 
vå ld . Stannar han kvar hotar hon att ski lja sig. -Den 
skrackslagna ortsbefolkningen sviker och vågar inte 
stalla upp och hjalpa Will. 

K. Amy har insett sin mans mod och hennes stigande 
beundran for honom har fått henne att återvanda til! 
staden och t o m att ta til! vapen och skjuta bandit
ledaren. 

L. Willoch Amy kliver åter ombord på sin vagn. Och 
som sagt: Nar faran hotar tillrackligt mycket, måste 
aven kvakarna ta til! vapen. 

M. Wills vi/ja presenteras. Han vill stanna kvar och ta 
itu med problemet. Stanna och slåss med bandit
ledaren. 

N. Will anlander ensam til! den "ode" staden, dar han 
moter banditledaren. De bestammer sig for att 
duellera. 

O. l bygatans ena ande, den !just kladde Will. l den 
andra, den morke banditledaren. 

Presentation Upptrappning Forlosning 
SCENER: SCENER: SCENER: 

Avtoning 
SCENER: 

Hur skulle du vilja berdtta historien? Ratt svar på ndsta uppslag! 
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I NSPIRATIONSKÅLLOR 

S å har ligger scenerna i filmen. I den fdrsta sekvensen 
(anslaget) skall huvudkonflikten presenteras. Genom 
att borja med "de tre svartmuskiga mannen" skapas hos 

åskådaren en kansla av hot, men hot mot vad? 
Kontrasten ar det romantiska brollopet, men forst nar 

telegrambudet kommer in får vi reda på vad hotet galler. 
I nasta sekvens presenterar forfattaren huvudpersonens 

inre konflikt, vi får den nodvandiga och tillrackliga informatio
nen om Wills svåra val innan dramat fordjupas ... 

Hur skall det gå? 

Anslag 

F. Under ett trad på en 
ku lle samlas tre svart
muskiga man. De rider 
mot stan och satter sig 
att vanta vid jarnvagssta
tionen. Klockan ar kvart i 
elva. 

Presentation 

M. Wills vi/ja presente
ras. Han vill stanna kvar 
och ta itu med proble
met. Stanna och slåss 
med banditledaren. 

D. Will och Amy gifter 
sig på sheriffkontoret. 
Will lagger ifrån sig 
revolvern och sheriff
stjarnan -for gott ... Nu 
ska ll de slå sig ner på 
landet. 

J. Hindren: - Will har 
lovat Amy att aldrig mer 
bruka våld . Stannar han 
kvar hotar hon att skilja 
sig. - Den skrackslagna 
ortsbefolkningen sviker 
och vågar inte stalla upp 
och hjalpa Will. 
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H. Ett telegrambud 
kommer springande: 
"Banditledaren ar fri och 
ar nu på vag til/ staden 
for att hamnas sheriffen 
som satte dit honom!" 

G. Wil l och Amy lamnar 
staden. Men ute på 
prarien bestammer sig 
Will for att vanda om och 
ta sitt ode i egna 
hander. 

D RAMATURGI 

Fordjupning och konfliktupptrappning 

B. Banditledaren an
lander till stationen, 
dar han mots av de 
tre ligamedlemmarna. 

N. Will anlander ensam 
till den "ode" staden, dar 
han moter banditledaren. 
De bestammer sig for 
att duellera. 

Upplosning eller konfliktforlosning 

O. l bygatans ena ande, 
den ljust kladde Will. l 
den andra, den morke 
banditledaren. 

Avtoning 

C. Ortsbefolkningen 
kommer fram ur sina 
gomstallen, jublar. 

L. Will och Amy kliver 
åter ombord på sin 
vagn . Och som sagt: 
Nar faran hotar tillrack
ligt mycket, måste aven 
kvakarna ta till vapen . 
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A. Will och banditledaren 
intar sina positioner. Li
gamedlemmarna place
rar sig som krypskyttar 
på strategiska platser. 
Klockan ar drygt 12, 
"High Noon". 

K. Amy har insett sin 
mans mod och hennes 
stigande beundran for 
honom har fått henne att 
återvanda till staden och 
t o m att ta till vapen och 
skjuta banditledaren. 

l. Paret lamnar staden 
på vag mot ett nytt liv .. . 



I N SPIRA TIONSKÅLLOR 

N 
ar vi konstruerade den har ovningen (Ola Olson, 
Krister Nathanaelson ochjag) fickjag veta att filmen 
ha de en intressant be stallare. Det påstås namligen att 

filmen var bestalld av C.I.A., den amerikanska underrattelse
tjansten, for att tjana som uppmaning till det amerikanska 
folket att engagera sig mer for och i Korea-kriget. Budskapet, 
filmens premiss, finns accentuerat som en slutsats i scenen dar 
vi upptacker att det var Wills hustru som hade skjutit bandit
ledaren. Alltså: Nar faran (=kommunismen) kommer narmare 
och narmare måste aven den mest fredsalskande kvakare 
(=amerikanska folket) ta till vapen. 

Och så tillvida fungerar det forstås eftersom vi blir jatte
glada nar hustrun skjuter ihjal banditen! Hon blir, helt enligt 
ritningarna, vår hjalte. 

Re to rik 
D et ar nog riktigt att påstå att dramaturgin utvecklats 

ur den klassiska retoriken. Jag bad Sveriges ende 
professor i amnet re to rik, Kurt J ohannesson, om hjalp 

med en kort presentation av retorikens elementa. Har foljer 
hans bidrag: 

Retorik betyder "talekonst", det vill saga konsten att tala eller 
skriva så att man får folk att lyssna och forstå- och overtygas. 
Redan de gamla grekerna upptackte att overtygande tal och 
texter i regel ar uppbyggda på samma satt. Det finns alltså 
några enkla regler som man alltid kan komma ihåg och forsoka 
tillampa, for att gora språket mer effektivt. 
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RETORIK 

Låt oss saga att "premissen"- eller det "budskap" eller den 
"tes" som man vill salja- i detta fall ar "man och kvinna måste 
vara jamstallda". Men vilka ar åhorarna, hur reagerar de 
antagligen om man kastar fram en sådan tes? Vi tanker oss att 
de kommer från ett ganska stort, modernt foretag. Då måste 
man forst ha en inledning som vacker intresse och valvilja och 
fortroende for den som talar. Annars bestammer sig folk blixt
snabbt for att in te lyssna. I retoriken kallas en sådan inledning 
exordium. T ex: 

"Vi marker ju alla hur hela samhallet just nu håller på att 
forvandlas valdigt snabbt. Och jag tror att det kommer att 
påverka aven naringslivet och vårt foretag. Vi kommer att 
stallas infor problem som måste losas, om vi skall overleva och 
utvecklas. Men jag tror faktiskt också att framtiden erbjuder 
sto ra mojligheter om vi handlar på ratt satt." 

Nu lyssnar folk, det har ar viktigt. Då tecknar man bak
grunden till just den har frågan, bara i stort, bara sådana dar 
saker som folk egentligen kanner till och omedelbart accepte
rar som "fakta". Det har kallas i retoriken narratio eller 
"berattelse". T ex: 

"Forr gjorde man och kvinnor helt olika saker, i hemmet och 
i samhallet. Nar Adam pldjde och Eva spann ... Så sa man forr 
i varlden. Eller "Far ror och mor syr", som det stod i laseboken. 
Men nu borjar ju de dar skillnaderna utplånas overallt. Titta på 
sporten: Nu spelar tjejerna fotball och springer maraton. Titta 
på modet: Nu går karlar och kvinnor i jeans, fast det ar 
gudskelov liten skillnad på formerna ... " 

På det har viset ska par man en sorts "vi-kansla" med dem 
som lys snar. 

Och nu, forst nu kommer man till "premissen" eller "tesen", 
eftersom man vet att många in te gillar den eller ar osakra. Det 
ar ju darfor vi håller talet, for att overtyga, for att overvinna 
detta motstånd. Det har kallas propositio, ordet finns kvar i 
riksdagen dar regeringen gor sina "propositioner". Tex: 

"Nu menar jag att vi måste {årsaka gora man och kvinnor 
jamstallda aven på vårt foretag (eller i vår bransch)." 
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I NSPIRATIONSKÅLLOR 

Och efter det måste man snabbt komma med argument 
som tycks stodja detta forslag eller yrkande. Men inte for 
många argument, hogst tre och bara sådana som kan overtyga 
just dessa åhorare! T ex: 

"Det finnsju inte ldngre några tunga jobb som kvinnor inte 
orkar med. Så var det fdrr, men vi har ju fått maskinerna ... Det 
vare ett sloseri på vårt {dretag om vi inte utnyttjade kvinnornas 
begåvning och ambition. Det kommer verkligen att behovas i 
framtiden nar det blir så ant om bra arbetskraft ... All modem 
forskning och erfarenhet av management visar också att "man
liga" och "kvinnliga" egenskaper måste komplettera varandra, 
ja de behovs till och med på de allra hogsta posterna och i de 
viktigaste besluten. Las Janne Carlzons Riv pyramiderna! Och 
han ar bara en av många som sager samma sak . .. " 

Efter en sådan argumentatio ar det dags for en avslutning 
eller peroratio. Dar sammanfattar man kort, mycket kort, det 
viktigaste man sagt, så det riktigt inprantas i folks minne, och 
så forsaker man vacka deras entusiasm och vilja att handla 
med en slutappell dar man slapper på kraft och kanslor. T ex: 

"Darfdr måste vi bOrja nu med det har jobbet! Jag tror att 
det ar vår stora chans, om vi skall kunna klara kampen med 
våra konkurrenter och mota framtidens krav!" 

1932 valdes Franklin D. Roosevelt till president i USA. Det var 
ju en fruktansvard depression i landet då, otaliga foretag hade 
gått omkull, många miljoner var arbetslbsa. 

I sin "inaugural address" ville Roosevelt overtyga ame rika
nerna om att en helt ny ekonomisk och social politik, The New 
Deal, var absolut nodvandig. 

Har foljer några stycken ur detta beromda tal (som inte 
helt saknar aktualitet idag). De motsvarar de fem olika delar 
som ett bra tal bor ha enligt retorikens regler, dvs exordium, 
narratio, propositio, argumentatio och peroratio. 

Men vi har faktiskt kastat om ordningen litet grann. 
Hur tror du att bitarna kom i Roosevelts tal? 
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R ETORIK 

(A) Vi går nu de hårda och kravande dagar som ligger framfor 
oss till mates uppfyllda av tillforsikt genom nationell 
enighet; med den klara tillfredsstallelse som kommer ur 
pliktkansla hos både gamla och unga. 

(B) Jag ar overtygad om att det amerikanska folket forvantar 
sig att jag, nar jag nu installeras som president, talar med 
den beslutsamhet som situationen i landet kraver. Det ar 
sannerligen tid att saga sanningen, hela sanningen och 
ingenting annat an sanningen. 

(C) Nationen ber om handling, handling nu ... detta ar inget 
olosligt problem men det kr avs att vi angriper det med mod 
och fornuft ... att vi tar oss an u p p giften som om vi stod infor 
ett krigsutbrott. 

(D) Runt omkring oss ser vi industrialismens fallna lov: Bon
derna hittar ingen ersattning for sina produkter; tusen
tals familjer har forlorat sina modosamt hopsparade slan
tar, en arme av arbetslosa står aga mot aga med overle
vandets grymma problem. 

(E) Alla banker, all utlåning och alla investeringar måste noga 
overvakas, det må ste bli slut på spekulerandet med andras 
pengar och vi måste skapa forutsattningar for en sund 
valutapolitik. 

Ditt forslag till ordningsfoljd: ______________ _ 

Ratt svar på sid 116. 
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I NSPIRATIONSKALLOR 

Re klam 
Y tterligare en parallell till larprocessen finns i mark

nadsforihgens och reklamens varld. En bra annons 
må ste, enligt klassiska bedomningsgrunder, motsvar a 

precis samma krav: 

l. Uppmarksamhet (genom bild ochleller rubrik) 
2. Information (om erbjudandets fordelar) 
3. En utmaning for lasaren (jamfor med alternativen) 
4. En slutsats (vår ar battre, inte sant) och ett lafte 
5. Uppmaning till handling (skicka in kupongen eller ring) 

En annan in tres sant parallell ar synen på kunderna i samband 
med marknadsforing. Och det ar då inte bara annonsutform
ningen jag tanker på. 

Vid marknadsforing av framforallt kapitalvaror (både till 
foretag och till privatpersoner) utgår man från att kunden går 
igenom ett antal beslutsstadier (egentligen = inlarning) fore 
sitt kopbeslut. 

Den valetablerade marknadsforingsspecialisten Philip 
Kotler beskriver detta som en stegvis reduktion av alternativ. 
Nar behovet uppstår (tex av en ny bil) finns en stor mangd 
alternativ, namligen alla de bilmarken personen kanner till. 
Intresset for information begransar sig dock bara till ett fåtal 
av dessa. 

Kunden gor urvalet spontant och med hansyn till sina 
behov, sitt intresse och sina ekonomiska mojligheter. Till sist 
återstår kanske bara ett par alternativ och i många fall kan det 
vara mycket små skillnader som avgor det slutliga valet. 

Marknadsforarens uppgift kan darfor liknas vid lararens, 
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R E KLAM 

l SOMLIGA LiNDER 
•• o 

AVGOR DINA POLITISKA ASIKTER 
VAR DU FÅR BO tf 

l') - T.-ink dig att du har åsiktcr som in te stiimmer och fOriindra den hiir ohyggliga vcrklighctcn. / 
{)L, 0 \•crcns med makthavarnas. Du hållcr in te tyst AMNESTY h:u gcno m åren bidragit ti li att / 

0/ 

u tan vii ljcr an argum cmera fOr det du tyckcr ii r m:mga tu sen sanwctsBngar sEippts fria , att tor-
rii u. l )' f har upphOn och :m dOdsst raff siOppats. 

En natt niir du ska gå och liigga dig stOnar Vi tab r intc b:ua. Vi fO rsOkcr utrii u a någm 
plOtsligt polisen in och griper dig. Du frirs bort också ! 
fr.i.n ditt hem och blir inlåst i få ngclse utan an- Hjiilp till att f.-is ta viirldcns Ogon pa fOn r~·ck. 
klagclsc. l din nya "bostad" får du sitta år ut och Det fi nns ingcming som m;lkth;warna i dcssa 5 
år in. Ditt enda siill skap ii r fångvaktarna och 10r- la nder fruktar mer iin uppmiirksamhct. 

tcrarna. l Det hiir hiindcr inte i Sverige under nuvara.nde 
samhiillssystcm, men i många andra liinder i:ir 
detta \"Crklighct. 

De som drabbas, deras familjer och sli:iktingar 
be hOver din hill] p. Genom au bl i akt iv eller stOd
jande medlem i AMNESTY kan du vara med 

AMNESTY INTERNATIONAL å 
11516 Stockholm. Td: O!i·66J 19 00 

~L;'; ; H ;IC~ ~~G~'l ;;R~F;;-TI~.:i;ku-;:n~ ,:-uf:k:t -
1 ku•·rn. Sl<n• p.1 ~u•nt~t: FRISVAR. Amne>t) lmemJ1101ul. llOrSrockhohn. 

l O }Jg nil bh mcdl~moAmnot)" l nt~nunorul. A•);lft~n Jr 190l.r/J r(f0rf'C'rwntrun<kr \j lr. 

l 
fUr hdriJ,;md~rJnde •. mu frir pc,~JOn:irer 120 kr/lr).jJg lun •flh •li)J rnclbn .tn •·J rJ Jkm 
mcdlcmoch;rix:lrncdkm. 

l NJmnn"EXT,\ ) __________ _ 

J Adrc•~------------
1 jl\lirnummcriOn __________ _ 

En bra annons skall motsvara forutsiittningarna fOr inliirning. 
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I NSPIRATIONSKÅLLOR 

INLARNINGSPROCESSEN 

Uppmarksamhet 
Mental beredskap, 
mottaglighet. 

Information 
Fakta (data) tillfors och blir 
information. 

Bearbetning 
Information blir erfarenhet 
och insikt. 

Sl utledning 
Erfarenhet och insikt blir 
kunskap. 

Tillampning 
Kunskap blir fardigheter och 
attityder- och kompetens . 

KOPBESLUT 

Medvetenhet 
Vi blir medvetna om 
ett behov och borjar 
overvaga olika 
alternativ. 

Mottaglighet 
Vi ar mottagliga for 
information om vissa 
av dessa alternativ. 

Jamforelser 
Vi jamfor alternativen, 
medvetet och omed
vetet. Det ena efter 
det andra faller bort. 

Beslut 
Vi bestammer oss for 
ett av dem och 
genomfor kopet. 

Erfarenhet 
Vår erfarenhet gor oss 
nojda eller missnojda 
och avgor om vi kom
mer tillbaka eller inte. 

Philip Kotler beskriver denna form au inliirning som en steguis 
reduktion au alternatiuen. 
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namligen att steg for steg stodja processen mot den slutsats 
marknadsforaren onskar att kunden/eleven skall dra. 

I bildserien ser vi hur dess a stadier kan beskriv as: Forst en 
impuls, ett in tresse, som leder till mottaglighet for information 
om olika alternativ, som i sin tur leder till en jarnforelse (be
arbetning av denna information), som leder till en slutsats som 
leder till en handling, sjal va kopet, som leder till en erfarenhet. 

Val av såval medier som budskap i marknadsforingen 
anpassas efter var i denna process den tilltankta kunden kan 
antas befinna sig. 

M 
onstret går alltså igen: Politikern som overtygar; 
saljaren som overtalar; forfattaren som engagerar; 
prasten som predikar; opponenten som forfaktar; 

lararen som undervisar. Sjalva tillkomsten av ny kunskap, 
forskningen, foljer samma monster: 

En tanke, en hypotes utgor startpunkten 
Data (information) samlas in 
Informationen bearbetas, undersoks 
Slutsatsen (hypotesen var ratt, eller fel) 
Resultatet anvands 

Varfor skulle vi då in te anvanda samma tillvagagångssatt nar 
vi planerar den formella undervisningen och inlarningen? 

Det vill saga att "overfora" kunskap med samma metoder 
som den en gång blev till ... 

"Att forstå ar att uppfinna", sager Piaget. 
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Ratt svar på Roosevelts tal (sid lll): B, D, C, E , A 
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GENVÅGAR 

Snabbspolning 

H alften så mycket, dubbelt så bra. Går det? Med media
explosionen har vi andrat vårt fcirhållande till infor
mation. Eller fcir att citera Umberto Eco: "En okon

trollerbar mångfald au meddelanden som var och en kan faga 
samman på sitt eget vis med hjalp au fjdrrkontrollens knappar." 

Vi lever i kanalbytandets och snabbspolningens era. Den 
som råkar skriva om ratt sak, på ratt satt, vid ratt tid punkt har 
goda utsikter att bli upphojd till guru- och måste lasas innan 
nasta guru tar over. Boken har blivit en farskvara. Det stora 
utbudet av dagstidningar, magasin och facktidskrifter gor att 
mycket kopt blir olast, eller bara snabbspolat på ett mer eller 
mindre osorterat satt. 

Risken att drunkna ar overhangande. Eco igen: "Konsu
mentens frihet har kanske inte okat, men sdttet att ldra honom 
vara fri och kontrollerad håller utan tvekan på att fordndras ." 

Det ar i grunden en fråga om vilken ambition vi har med 
vårt eget larande: Vill vi undvika att bli offer fcir andras 
kunskap, måste vi fcirsoka bli harskare over vår egen. 

Med ratt installning och ratt verktyg ar detta mojligt. Då 
kan vi valja och vraka (byta kanal och snabbspola) medvetet, 
systematiskt och målinriktat. Då går det att få ut allt vasentligt 
ur en fackbok på bråkdelen av tiden den tar att lasa. Då kan 
produktmanualer och annan omfattande interninformation 
bantas till halften, tredjedel en eller mer. Då finns det fei ru tsa tt
ningar att effektivisera undervisningen enligt iden "halften så 
mycket, dubbelt så bra". 

Man behover inte vara professionell politiker eller fcirfat
tare eller journalist eller reklammakare fcir att tillampa 
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S NABBSPOLNING 

Den som råkar skriva om ratt sak, på ratt satt, vid ratt tidpunkt har 
goda utsikter att bli upphojd till guru - och måste lasas innan nasta 
guru tar over. 
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G ENVAGAR 

dramaturgins och retorikens grundprinciper. De ar utmarkta 
redskap också nar vi skall undervisa, andra såval som oss 
sjalva. Men eftersom tillampningen blir olika beroende på vår 
roll, har jag valt att behandla varje fall for sig: 

l. Nar vi ar renodlade avsandare (skriver en forelasning, en 
artikel eller planerar en undervisning). 

2. Nar vi deltar i undervisning och delar på ansvaret med 
lararen. 

3. Nar vi ar renodlade mottagare (tex laser en bok eller blir 
"utsatta" for undervisning). 

U tgångs~unk~en ar alltså att vi, o beroende av vilken av 
dessa s1tuatwner det handlar om, kan oka effektivite
ten betydligt genom att anvanda oss av den kunskap 

som redan finns - om vår egen larprocess och om specialister
nas verktygslådor. De foljande kapitlen har fått formen av ett 
antal praktiska råd, som visar hur detta kan gå till. Vissa råd 
ar enkla att tillampa, andra ar mer ambitiosa. Detta ar de 
huvudsakliga inslagen i dessa kapitel: 

Helheten forst: Har beskriver jag vikten av att tidigt få en 
oversikt over de stora sammanhangen, speciellt nar man kan 
anta att larare och elever har olika referensramar, forestall
ningsvarldar. 

Pedagogisk redigering: Vi utgår från att du skri vit en text 
av något slag- en artikel, en rapport, ett investeringsforslag, 
en forelasning, en foredragning. En sådan text kan alltid goras 
mer tillganglig och lasvard genom en pedagogisk redigering. 
(Jamfor med att redigera en film, då man valjer ut och lagger 
ihop de olika scenerna.) Det innebar en oversyn av resone
mangets uppbyggnad i stort, for att finna den basta ordnings
foljden. Resultatet brukar bli omkastningar, nedbantningar 
och smarre kompletteringar. 

Enligt samma grundmall går det också att gora en pedagogisk 
revidering(= granskning) nar du tex vill undersoka andras 
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alster- texter, videofilmer, lektionsplaner, kurspaket osv- for 
att bedoma dess pedagogiska effektivitet. 

Samspel i undervisningen: Om undervisningen skall kunna 
vara ett gemensamt ansvar for larare och elever kr avs ett an tal 
kontroll punkter dar man inte bara nojer sig med att utvardera 
avslutade undervisningspass. 

An viktigare ar att gemensamt forsoka vardera hur det 
efterfoljande undervisningspasset bast skalllaggas upp, utan 
att man for den skull behover riva upp allt forberedelsearbete. 
Kapitlet ger exempel på hur detta kan gå till. 

Mindmapping: Det handlar om en anteckningsteknik som 
battre motsvarar hur vi associerar an vad traditionella tekni
ker gor. Prova sjalv! 

For åtskilliga har mindmapping blivit ett viktigt verktyg 
vid kreativt arbete, problemlosning och larande. 

Konsten att studera: "Går det att las a en tjock faktabok på ett 
par timmar?" Knappast om lasningen skall ge någon behåll
ning. Men om jag staller frågan så har: "Går det att få ut allt 
vasentligt av en tjock faktabok på ett par timmar?", så ar svaret 
ja. I kapitlet redovisar jag for den inlarningsmetod som studie
vana och lasvana personer brukar tillampa - oftast spontant. 

Det ar namligen så, att om inte forfattaren lyckats gora en 
pedagogisk redigering, så kan du gora det sjalv nar du laser 
boken genom att utgå från din egen larprocess. 

Andra satt: undervisning i formell mening ar långt ifrån alltid 
den basta lOsningen på ett inlarningsproblem. Har ger jag 
några exempel på hur alternativen kan se ut. 
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Helheten 
fOrst 

V ilken ar den kortaste vagen mellan två punkter? Rur 
många sidor har ett pappersark? Enkla frågor, med 
givna svar: Den kortaste vagen mellan två punkter ar 

en rat linje; ett pappersark har två sidor, en framsida och en 
baksida. Eller? 

Antag nu att du skall undervisa om detta for en myra som 
levt hela sitt liv på utsi dan av en ballong. For myran galler in te 
påståendet att den kortaste strackan mellan två punkter ar en 
rat linje, det ar en krokt linje. Eller om myran i stallet levde på 
ett s k mobiusband. Då galler in te påståendet att papperet har 
två sidor, det har bara en. 

Alla som forsokt satta sig in i och forstå inneborden i 
Einsteins relativitetsteorier eller kvantmekanikens modell
varldar råkar ut for samma problem som myran i exemplen 
skulle gora. Lika illa blir det forstås om myran skulle borja 
undervisa dig: "Som du redan vet, kara elev, så ar det kortaste 
auståndet mellan tuå punkter en krokt linje. Detta ar ett s k 
axiom, dus en sanning som inte kan ifrågasattas." Eftersom 
påståendet totalt skiljer sigfrån dina tidigare erfarenheter (och 
kunskaper) blir dina mojligheter att delta i den fortsatta 
undervisningen, med myran som larare, minst sagt usla. 

Skillnaden mellan myrans varldsbild och din egen varlds
bild gor inlarning omojlig - såvida du inte redan var bekant 
med och forstått myrans varldsbild. Antag nu att det var just 
det som var avsikten med undervisningen, att du skulle forstå 

122 

HELHETEN FORST 

"Som du redan vet, kara elev, så ar det kortaste auståndet mellan tuå 
punkter en krdkt linje. Detta ar ett s k axiom, dvs en sanning som inte 
kan ifrågasattas." "Ett pappersark har bara en sida - en framsida. " 
(Prova sjalu l Klipp ut en pappersremsa och klistra ihop andarna som 
på bilden. Folj myrans vag langs remsan med fingret, så upptacker du 
att remsan bara har en sida!) 
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denna varld, då blir resonemanget en intressant logisk kulier
bytta, namligen: For att kunna hdnga med i undervisningen 
måste du redan ha den kunskap som undervisningen auser att 
leda till! (Hur ofta hander inte detta i verkligheten?) 

Hade myran varit klok och pedagogisk hade den bjudit in 
oss att vistas på ballongen en tid, for att vi sjalva skulle 
upptacka den nya varlden. Då hade vi haft betydligt lattare att 
hanga med i undervisningen eftersom vi kan utgå från vår egen 
erfarenhet av denna varld. 

Detta synsatt på undervisningen ar fullstandigt sjalvklart 
for oss så snart det galler exempelvis motorisk inlarning, tex 
att lara sig cykla, simma eller dansa: Vi provar oss fram, med 
eller u tan hjalp, och upptacker steg for steg, i vår egen takt och 
med våra egna fcirutsattningar, hur vi skall bara oss åt. Lara 
genom att gora. 

Min poang ar att samma synsatt borde vara lika sjalvklart 
nar det galler all inlarning, alltså aven undervisning som galler 
abstrakt kunskap. Och for att visa konkret vad detta kan 
innebara skall jag oversatta myr- och cykelanalogierna till ett 
typiskt amnesområde vid hogskolor och i fciretagsutbildning, 
namligen fciretagsekonomi. 

D en som utan sti:irre erfarenhet av affarslivet borjar 
studera fciretagsekonomi hamnar latt i en labyrint av 
teoretiska resonemang med stora svårigheter att for

stå hur saker och ting egentligen hanger ihop. (Detta har jag 
flerfaldig personlig erfarenhet av, både som elev i traditionell 
mening och som undervisare i amnet.) Det som skulle behovas 
ar for det fcirsta en egen erfarenhet av den fcirestallningsvarld 
som amnet utgår från (jamfcir myr an och ballongen). Och for det 
andra en modell av denna fcirestallningsvarld, med vars hjalp 
eleven sjalv kan prova och upptacka olika samband (jamfcir hur 
man lar sig cykla). 

Jag har sjalv haft fcirmånen av att få utveckla och introdu
cera en sådan modell, en fysisk simuleringsmodell over de 
viktigaste sambanden i fciretagsekonomin: Rur påverkas feire-
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tagets lonsamhet av inkopsrutinerna, av konkurrensen, av 
vaiet av produktionsutrustning etc? Simuleringen genomfcirs 
som en konkurrens mellan ett an tal fciretag och varje gru p p (tre 
a fyra personer) får sjalv fatta beslut om vad som skall produ
ceras, hur det skall produceras osv. Men det viktigaste ar att 
deltagarna får se konsekvenserna av sina beslut, inte i form av 
en rapport från en dator, utan som en "rorelse" av fciretagets 
kapital, dar varje steg går att folja. Så har går det till: 

E tt fciretags balansrakning vis ar bl a var i fciretaget ka pi
talet finns- en del finns i kassan, en del finns i form av 
råmaterial, en del finns i form av fardiga produkter osv. 

På så vis ar en balansrakning som en stillbild av fciretaget vid 
en viss tidpunkt, tex vid årsskiftet. 

Nasta årskifte ser balansrakningen annorlunda ut, som en 
foljd av det som hant under året. For en lekman ar dessa 
uppstallningar tamligen intetsagande. Aven om varje rad i sig 

TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL 
Omsattningstillgångar År l År 2 Skulder År l År 2 

Kassa , bank 17 30 Skatt 3 

Kundfordringar 12 9 Kortfristiga lån 13 9 
Forråd o. pågående arb. 11 13 Långfristiga lån 7 11 
Fardigvarulager 8 4 

Summa skulder 21 23 
S:a omsattningstillgångar 48 56 

Eget kapital 
Anlaggningstillgångar 

Aktiekapital 5 5 
F astigheter 20 20 Balanserad vinst 48 50 
Maskiner och inventarier 8 5 Årets vinst 2 3 

S:a anlaggningstillgångar 28 25 Summa eget kapital 55 58 

SUMMA TILLGÅNGAR 76 81 S:A SKULDER o. EG. KAP. 76 81 

Vad kan den oinuigde liisa ut au dessa siffror om vad som hiint i 
foretaget under året? 
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ar begriplig så uppfattar lekmannen ingenting om den dy
namik och de orsakssammanhang som ligger mellan des sa två 
stillbilder. Det ar (utan overdrift) som att se en bild från borjan 
av en film vid sidan av en bild från slutet av samma film och 
sedan forsoka besvara frågan "Varfor gick det som det gick?". 

I simuleringsmodellen får deltagarna forst placera ut pen
ningsymboler, som motsvarar foretagets kapital, på en sche
matisk bild av foretagets olika avdelningar. Varje sådan avdel
ning motsvarar i princip en rad i balansrakningen. Resultatet 
blir alltså en tredimensionell oversikt av balansrakningen. 
Men fortfarande bara en stillbild. 

Darefter får deltagarna fatta beslut om inkop, produktion, 
produktutveckling, forsaljning etc. Varje sådant beslut foljs av 
en forflyttning av kapitalet från en plats till en annan: Vid 
inkop tex flyttas kapital från kassan till materialforrådet som 
en illustration av att man kopt och betalat for materialet. 
(Detta ar också exakt principen for bokforing dar kapitalet i 
kassan minskar och kapitalet i forrådet okar lika mycket nar 
material kops in.) Så fortsatter hela "året" och kapitalets 
rorelser kan foljas steg for steg fram till årets slut, och den nya 
stillbilden/balansrakningen. På det har sattet medverkar del
tagarna tillatt framstalla hela "filmen" och det ar deras beslut 

Modellen gor det mojligt att simulera verksamheten - kapitalets 
kretslopp. Markerna symboliserar pengar och varde, burkarna dr 
"kostnadsbdrare", t ex en viss mdngd material och komponenter eller 
en produkt i arbete eller en fiirdig produkt. 
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På det har sdttet medverkar deltagarna till att framstdlla hela 
"filmen" och det dr deras beslut som avgor hur forloppet och de 
enskilda "scenerna" ser ut. 
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som avgi::ir hur fårloppet och de enskilda "scenerna" ser ut. Nu 
har stillbilderna i bi::irjan och slutet (balansrakningarna) fått en 
innebi::ird och deltagarna forstår vad som påverkar fårloppet. 

Kort sagt: De har fått en erfarenhet av affarsdynamiken i 
ett fdretag, en fdrutsattning får att undervisningen skall få en 
mening får dem. (De har besi::ikt myran på dess ballong och de 
har sjal va pri::ivat på att cykla- får att en sista gång återvanda 
till analogierna.) 

Men det ger mer an så. 
Genom att simuleringen inspirerar deltagarna att också 

anvanda sina tidigare kunskaper och erfarenheter finns det 
fdrutsattningar for dem att lara sig mer an de blir undervisade 
om, dvs att inldrningsinnehållet blir storre dn undervisnings
innehållet. Och det ar i sjal va verket hela poangen med den ny a 
synen på undervisning och inlarning. 

K onventionell undervisning ar upplagd så att den forsi::i
ker foga det ena kunskapselementet till det andra. Det 
kan liknas vid att lagga ett pussel med start langst up p 

till vanster, for att darefter foga den ena pusselbiten till den 
andra, rad efter rad efter rad. (Om merparten av pusselmoti
vets fond ar blå himmel ar detta en tamligen tri::istli::is sysselsatt
ning.) Denna vanliga undervisningsform kan kallas linjar. 

Också bruksanvisningar och handledningar till data
program brukar praglas av detta - aven om det ibland finns 
antydningar till andra ambitioner. Eleven har få mi::ijligheter 
att anvanda sin egen erfarenhet (eftersom det in te finns någon 
"plats for den" i avsaknad av helhetsbild). 

Mojligheterna till nya erfarenheter ar också begransade. 
Resultatet blir fragmenterad kunskap, som ar både svåråtkom
lig och svåranvandbar. 

Detta ar också en central fråga i naringslivets kritik mot 
universitetsutbildningen. Den linjara undervisningen, bit for 
bit, varderas ofta i kvantitativa termer- kunskap ses som en 
mangd. Medan det ar kvalitativa egenskaper som avgi::ir hur 
anvandbar den ar. 
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l 
Konuentionell undervisning fogar fragment till fragment medan man 
med ett aktuellare synsiitt forst borjar med helheten for att sedan 
fordjupa forståelsen. 
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D 
en alternativa undervisningsmodellen forsaker i stal
let borja med att skapa en oversiktlig helhetsbild, en 
overgripande gestalt som sedan studeras om och om 

igen med olika utgångspunkter och detaljeringsgrad. 
Denna undervisningsform kan kallas organisk eller sys

temorienterad. Helhets bil den skap ar utrymme for anvandning 
av tidigare erfarenheter liksom mojligheten att gora nya. 

Gamla och nya "kunskapsgestalter" fogas in i monstret och 
fordjupas. Mangden associationer som ar kopplade till helhe
ten okar dramatiskt, och darmed kunskapens kvalitet. Med 
fortsattning på pusselanalogin motsvarar detta ett mera nor
malt satt att lagga pussel: Kanterna, ramen forst, darefter 
sammanstallning av tydliga gestalter osv. 

I ett fall skulle vi undervisa representanter (saljare) vid ett 
amerikanskt lakemedelsforetag. Det gallde ett nytt lakemedel 
mot framst ho gt blodtryck och målet var bl a att eleverna skulle 
forstå skillnaden i verkningsmekanism mellan det egna och 
konkurrenternas medel. Vi fann snart att representanterna i 
och for sig var valutbildade, men de saknade den helhetsbild 
som skulle gora enjamforelse mellan preparaten meningsfull. 

I staHet for att foga ytterligare fragment till den fragmen
tariska kunskap de redan hade, valde vi darfor att tidigt låta 
eleverna "återupptacka" blodomloppet, men som ett system, 
med fokus på de egenskaper som langre fram skulle mojliggora 
en jamforelse med konkurrentprodukterna. 

Systemet (blodflodet) presenterade vi i en s k arbetsduk 
med en inbjudan till deltagarna att identifiera vilka anatomis
ka och fysiologiska egenskaper som tillsammans håller ordning 
på blodflode och blodtryck hos en frisk person. Deltagarna 
arbetar darvid i små grupper och hjalps åt att upptacka sam
banden. Takten i inlarningen bestams av gruppens forutsatt
ningar. 

bvningen leder till en overgripande helhetsforståelse, med 
god "plats" for deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenhe
ter. Mot den bakgrunden får deltagarna sedan undersoka var 
i detta system som de konkurrerande preparaten verkar. 
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Deltagarna arbetade i grupper om fyra och de fick "återupptacka" det 
manskliga blodomloppet, fylla i luckor i sin tidigare fragmentariska 
kunskap och bygga upp allt detta i en oversiktlig bild av systemet. 
Ovningens upplaggning hjalpte deltagarna att identifiera de olika 
delsystemen som visas i bilderna och att avgora deras funktion och 
samband. (Återges med tillstånd från Pfizer International, New York .) 
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Hela undervisningen hade denna form och slutresultatet blev 
att den planerade åttaveckorsutbildningen i staHet kunde 
klaras av på drygt en vecka- och med storre behållning, storre 
sjalvfårtroende och stbrre forsaljning ... 

E gentligen ar ingen av de har två lbsningarna sarskilt 
~riginell~ ti~~ sin grundla~ga~de ide. Det so~ mojli~.en 
å.r ovanhgt ar att underv1smngen bygger pa fullstan

digt sjalvklara principer som vi dessutom tillampar spontant 
nar vi till exempel skall lar a våra barn att cykla-jamfor Helges 
absurda illustration tidigare. Det ar inte svårt att inse att 
"cykelforelasningen" kanske leder tillatt deltagarna "kan mer" 
(kommer ihåg fler ord och begrepp, åtminstone en kort tid) 
medan en mera handgriplig inlarning ger kunskapen en helt 
annan kvalitet. Det ar det som ar skillnaden mellan en kvan
titativ och en kvalitativ syn på kunskap. 

I båda exemplen ror det sig dessutom om kanda och val 
etablerade modellvarldar ("balansrakningen" respektive "ana
tomi/fysiologi"). Det finns alltså ingen konflikt mellan elever
nas tidigare kunskaper/erfarenheter och det som undervis
ningen handlar om. 

I de fall undervisningen utgår från andra modellvarldar 
eller forestallningar an de som eleverna bar med sig, blir 
behovet av att tidigt skapa helhetsbilder annu mycket storre. 
Vi lever namligen i en tid av modellbyten, eller paradigmskif
ten for att anvanda det aktuella begreppet. Ordet paradigm 
betyder "forebild". 

Det kanske tydligaste exemplet på paradigmskifte ar nar 
Newtons varldsbild och fysiska lagar blev otillrackliga for att 
forstå makrokosmos och mikrokosmos. Einstein blev den som 
kom att forknippas med det nya paradigmets fodelse, det som 
den moderna kvantmekaniken tog som sin utgångspunkt. 

Aven i mindre perspektiv kan man tala om utbyte av 
forebilder, vilket ar hogaktuellt i många foretag: Det galler 
sattet att organisera produktionen, det galler sattet att fordela 
ansvar på o lika enheter i foretagen, det galler sattet att leda och 
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De har minnesstenarna hittade jag i en liten landsortskyrka i Eng
land. Eftersom stenarna hade samma form, samma sorts budskap, 
samma typsnitt ar det latt att dra slutsatsen att det på den forsta 
stenen skulle stå World War I. Men i sjal va verket står dar "The Gre at 
War". Och naturligtvis måste det vara så. Det fannsju inget "Forsta 
varldskrig" f6rran det fanns ett andra. For mig blev detta en påmin
nelse om hur latt det ar att man som forfattare eller larare f6rutsatter 
att eleverna redan har det totala perspektivet klart for sig. 
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fårdela arbete, det galler sattet att definiera marknader och 
mycket mycket annat. I industrins barndom kom exempelvis 
Fords li::ipande band att bli fårebilden får effektiv produktion. 
Den holl i sig i stort sett fram till slutet av sextiotalet då andra 
organisationsformer blev aktuella, bl a så kallad fli::ides
gruppering. Darmed hade man fått en ny fårebild . Idag ar det 
de japanska fåretagen som står som fårebilder och inspira
tionskallor- begrepp som KANBAN, "le an production", Kaizen, 
Kando, "just in time" ar uttryck får detta. 

A ntag nu att man i fåretaget l evt under många år med en 
viss grundsyn på t ex produktionen. Alla som arbetar 
dar "vet vad som galler", det sitter i ryggmargen. Om 

man nu avser att byta till en annan produktionsmodell racker 
det darfår inte med att undervisa om "vad som nu skall galla i 
stallet", eftersom avsandaren undervisar med en annan fåre
stallningsvarld som utgångspunkt an den som deltagarna har. 
Det blir ett slags kulturkrock. Nar så ar fallet, ar det absolut 
ni::idvandigt att fårst konstatera efter vilka principer dagens 
produktionsmodell ar uppbyggd och att sedan stalla denna mot 
den nya modellen. 

Nar man vid Alfa-Laval skulle gå från s k funktionell 
organisation till fli::idesgruppering gjorde man t ex en minia
tyrmodell av fabriken får att ge de beri::irda mi::ijlighet att 
upptacka skillnaderna och darmed dra slutsatser om vad den 
nya produktionsformen skulle medfåra. 

Lika sjalvklart som detta låter, lika vanligt ar det att man 
fårbiser detta behov. Jag har sett fåretag som har ett aku t behov 
av att drastiskt minska ledtiden får utveckling av nya produk
ter vilket bara kan uppnås genom ett helt nytt satt att se på 
arbets- och samarbetsformerna, men dar manniskorna ar så 
låsta i sina gamla fårestallningar och vanor att processen blir 
mycket långsam och mi::idosam. Det som saknas ar den gemen
samma fårestallningsvarlden, visionen. 

Genvagen till effektiv inlarning består alltså i att tidigt 
skapa en i::iverblickbar helhetsforståelse dar de stora samban-
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den kan uppfattas. Och att fårst darefter komplettera och 
fårdjupa gestalten. Huvudskalen till att detta behov så ofta 
fårbises tycks vara dels att avsandaren, somjagtidigare namnt, 
tenderar att intuitivt ta får givet att mottagarna redan har 
denna helhetsbild och dels att det ter sig mindre effektivt att 
lagga en massa tid på den grundlaggande forståelsen. 

I stallet borde slutsatsen vara att det merarbete som laggs 
ner i undervisningens inledningsskede mångfalt kompenseras 
av det som sparas i de senare skedena. 

D et kan till sist vara intressant att konstatera att 
samma synsatt går igen i framgångsrika fåretags "to
tala pedagogik". Bast illustreras detta av hur man gått 

från "linjara" arbetsformer vid t ex produktutveckling till 
"organiska" (efter japansk fårebild?) . Det betyder konkret att 
alla beri::irda ar med tidigt i projektet och darmed lar sig av 
varandra och bygger upp en gemensam helhetssyn som sedan 
fungerar som vagledning får det fortsatta arbetet. 

Detta skall stallas mot det konventionella (vasterlandska) 
sattet, dar några fårst gi::ir sin del fardig får att sedan i::iverlamna 
till nasta grupp osv som i ett stafettlopp. De problem som ar 
fårknippade med varje sådan vaxling kommer man i stor ut
strackning ifrån genom det mer integrerade sattet att arbeta. 

Hela detta resonemang ar en exakt motsvarighet till an
slaget i en film som jag beskrev tidigare. Om in te undervisning
en lyckas bestå med ett fungerande "anslag", måste du sjalv, 
som elev, fårsi::ika skapa dig ett sådant. 

Och det ar inte så omojligt som det låter. 

135 



GENVÅGAR 

Pedagogisk 
redigering 

J ag påstår in te att alla kan lara sig att bli berattare i klass 
med William Shakespeare eller Milos Forman. Eller att 
det finns en Sokrates eller Franklin D. Roosevelt forbor

gad i varje larare. 
Men jag påstår att vi alla, med enkla medel och genom att 

anvanda samma teknik som de, avsevart kan forbattra forut
sattningarna for mottagaren att ta intryck och lara. 

Det har kapitlet handlar alltså framst om att vara avsan
dare -larare, forelasare, foredragande, artikelforfattare- men 
också anvandare av undervisningsmaterial av olika slag. Och 
hur man i dessa egenskaper kan gora sin framstallning mer 
pedagogisk. 

Richard Feynman laste hogt ur en larobok for att motivera 
sin kritik av universitetsutbildningen: 

"Triboluminescens. Triboluminescens kallas det ljus som 
alstras ndr kristaller krossas ... " 

Hans eget forslag till alternativ: 
"Om man tar en sockerbit och krossar den med en tång i 

marker, så kan man se ett blåaktigt sken. Samma sak hdnder 
med en del andra kristaller. Ingen vet riktigt uarfor. Fenomenet 
kallas triboluminescens!" 

V ari består skillnaden? 
For det forsta kastar han om ordningen: Inneborden forst 

och b~greppet, fackuttrycket, senare. For det andra byter han 
ut den abstrakta informationen mot ett praktiskt exempel som 
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ligger nara lasarens egna kunskaper och mojliga erfarenheter. 
Detta kan vi kalla en pedagogisk redigering. 

Det menar jag att forfattaren sjalv borde gjort, eller fått 
hjalp med, innan bokens manuskript gick i tryck. 

Feynman's satt att granska boken, med hansyn till dess 
tillganglighet, kan kallas en pedagogisk revidering. 

En sådan menar jag att larare bor gora for att kunna ta 
stallning till om boken alls ar lamplig och/eller for att få 
underlag for en anpassning av sin egen undervisning så att 
bristerna kan kompenseras. 

A tt det så ofta finns behov av pedagogisk redigering 
hanger samman med att de fiesta specialister har en 
tendens att utgå från sin egen logik, baserad på omfat

tande kunskap, och darfor tar for gi vet att lasaren logiskt kan 
relatera den enskilda informationen till en helhetsbild. 

Lasaren daremot har behov av att forst få en forestallning 
om sammanhanget och andamålet (ett anslag) for att sedan 
kunna folj a och del ta i det resonemang som leder till sl u tsatsen, 
kunskapen. Det ar darfor många fackbocker vinner på att lasas 
bakifrån (forst sista kapitlet, sedan det nast sista osv). 

Antag att du skrivit en text (artikel, forelasning, rapport, 
brev). Du ar i huvudsak nojd med den och skulle i normala fall 
anse dig vara i stort sett fardig. Men du bestammer dig for att 
se om den kan forbattras pedagogiskt (retoriskt, dramaturgiskt). 
Det ar namligen, som sagt, vanligt att den forsta versionen av 
en sådan text får en struktur som mera speglar avsandarens 
satt att tanka (logiskt) an mottagarens satt att lara (organiskt). 

Exempel 1: Låt oss anta att texten handlar om en serie 
åtgarder som syftar till att korta tiden for utveckling av nya 
produkter i foretaget. Den "logiska" upplaggningen (jag har 
sett åtskilliga) brukar borja med en mycket overgripande 
inledning ("Vi lever i en foranderlig varld ... ") som direkt går 
over i en beskrivning av handlingsplanen som darefter motiveras 
mer eller mindre detaljerat. Om det vore den "logiska upplagg-
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ningen" så kanske den pedagogiska redigeringen leder till en 
annan struktur. 

Så har (jamfor bilden): 
l. V ar i texten hi ttar du en infångare, ett avsnitt som kan 

vacka in tresse, uppmarksamhet? Det kan garna vara provoce
rande och rakt på sak. Det skall ge lasaren/åhoraren en ide, en 
foraning, om vilket problem framstallningen som helhet avser 
att vara en lbsning på. (Exempel: "Det tar oss fem år att utveckla 
en ny produkt. Våra konkurrenter klarar det på fyra. Vad ar det 
domgor, som inte vi skulle kunnagora ... ochgora battre ... ?") Nar 
du hittat detta avsnitt, och kanske komprimerat det, lagg det 
forst, som ett anslag! 

2. Nasta fråga: Vilken ar den nodvandiga och tillrackliga 
informationen till lasaren/åhoraren? Med fortsattning på 
exemplet ar det kanske en direkt jamforelse mellan "hur 
konkurrenterna gor" och "hur vi sjalva gor". Valj ut de textav
snitt som passar in i monstret- tydligt, konkret, enkelt. Var 
beredd på att du kanske då upptacker att viss information in te 
passar in. Du kanske till och med tvingas avstå från att ta med 
ett resonemang som du sjalv ar fortjust i, men som blir en 
belastning i framstallningen som helhet- "kill your darlings". 
Filmrysarnas nestor Alfred Hitchcock sa så har: "Kostnaden for 
och gladjen over en inspelad filmscen får aldrig i sig vara ett 
motiv for att den skall vara med i den slutliga filmen ... ". Hans 
p o ang ar central: Det ar viktig are att du valjer ut det som pass ar 
in, an att du hanger upp dig på det du tar bort. 

3. Darefter galler det att finna det eller de avsnitt som får 
lasaren/åhoraren att bearbeta informationen, att tanka! Det 
kan goras som frågor eller påståenden. Exempel: "Ni har hort 
vilka de viktigaste skillnaderna ar. Vad bedomer ni vara realis
tiska mål for oss i vart och ett av dess a avseenden ... ?" Om det 
inte finns någon sådan "inbjudan till tankearbete" i den ur
sprungliga texten ar det bara att komplettera. 

4. Leta sedan upp slutsatsen, sjalva poangen, ett avsnitt 
som på ett bra satt sammanfattar det som lasaren/åhoraren nu 
sannolikt redan anat. Exempel: "Om vi gor en konservativ be-
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i huvudsak nojd med den och skulle i normala fall anse dig vara i stort 
sett fardig. Men du bestdmmer dig for att se om den kan forbdttras 
pedagogiskt (retoriskt, dramaturgiskt). 
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domning ar detta vad vi skulle kunna nå. Totalt innebar det att 
vi redan inom ett par år kan vara ikapp och forbi konkurrenter
na med allt vad det innebar ... " 

5. Allra sist, en uppmaning till handling. Exempel: "Det 
finns bara en, sager en, hake i det har resonemanget: Om vi inte 
gor nånting nu kommer heller ingenting att handa. Har ar ett 
forslag till handlingsplan." 

På det har viset blir dina lasare/åhorare in te overrumplade 
av dina fardiga slutsatser. I staHet får de steg for steg folja och 
delta i ett resonemang som leder tillatt de sjalva drar ungefar 
de slutsatser som du gjort. 

Din kunskap om vad som måste goras har blivit deras 
kunskap om vad som måste goras. 

P å motsvarande satt kan man planera ett mera ordinart 
undervisningspass, tex som i det tidigare exemplet om 
hur man raknar ut triangelns yta. Har foljer ytterligare 

ett sådant exempel- som dock kan vara lite svårare att folj a om 
du inte alls ar bekant med amnet som sådant. 

Exempel 2: Jag har sett många varianter på undervisning i 
amnet foretagsekonomi - de fiesta med det gemensamt att de 
ar mer logiska an pedagogiska. Som exempel valjer jag dens k 
avkastningspyramiden som jag redan tidigare har berort ett 
par gånger. 

Normalt brukar modellen introduceras med hjalp en 
overhead-bild (ibland som stegvisa overlaggsbilder) dar forela
saren forklarar inneborden i varje begrepp for sig, med start på 
"intakter", darefter "sarkostnader" osv. 

Efter genomgången introduceras ett antal ekonomiska 
nyckeltal, i basta fall med exempel på vad man kan utlasa ur 
dessa. En pedagogisk redigering skulle då kunna ge den har 
varianten: 

l. lntressevackare: "Vad får ni i ranta efter ett år om ni 
satter in 1000 kr på en bankbok ... ? Om ni i stiillet satsar peng
arna i vårt foretag så får ni hela 14%, dvs 140 kronor." 
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"Traditionell undervisningsmetod": Lararen forklarar inne borden au 
uarje begrepp for sig. Han borjar med "intakt", sedan "sålda uarors 
kostnader" osv. 
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2. Information: Modellen presenteras "bakifrån" och i 
varje steg beskrivs hur forandringar påverkar rantan, dvs 
avkastningsgraden- "storre overskott", "mindre kapital" osv. 

3. Bearbetning: Deltagarna får studera tre foretag vars 
siffror over nå gra år vis ar o lika tendenser. U p p gift: "Var ligger 
huvudorsaken till forandringen i dessa foretags lbnsamhets
utveckling ... ?" (Deltagarna kan till och med få fardiga svars
alternativ som de skall placera vid ratt foretag.) Eftersom 
deltagarna då spontant tvingas jamfora "forhållanden", tex 
hur stor andel av intakterna som ar tackningsbidrag, har de 
redan indirekt borjat anvanda nyckeltal. 

4. Slutsats: "Detta ar de frågor ni stallt; Detta ar vad ni 
har ni undersokt; Och detta ar motsvarande nyckeltal". 

5. TilHim pning: Detta ar vårt foretag de sena ste fem åren. 
An vand nu nyckeltalen, i den har ordningen, och forsok komma 
fram till var vi har våra starka och svaga sidor?" 

(Tro mig. Det funger ar. Aven fackekonomer kan på det har 
sattet få ett nytt forhållningssatt till vardet av de nyckeltal de 
slentrianmassigt redovisar i sina interna rapporter.) 

N asta exempel ger dig mojlighet att sjalv prova den har 
"redigeringstekniken", må vara i en val tillrattalagd 
form. Det har ar den tankta situationen: 

Exempel3: Du moter en god van som ar agare till en bilhandel 
med ett tjugotal anstallda. Han berattar for dig att han ar på 
vag till ett mote med sin personal for att, som han sager, "ta dem 
i or at". Han har namligen problem med att kunderna sviker och 
lonsamheten går ner. Han har forberett sig med en serie 
overhead-bilder som beskriver hur han tankt sig att genomfora 
sin presentation- A, B, C osv ar den tank ta ordningsfoljden. Nu 
ber han dig om hjalp att gi:ira en "pedagogisk redigering" av sin 
foredragning. 

Alltså: Vilka fem av de åtta bilderna skulle du valja ut och 
i vilken ordning skulle du lagga dem? (Se sid 144-145.) 

Folj monstret enligt exempel1 ovan! 
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"En alternativ metod": Du låter deltagarna studera tre foretag, uilkas 
ekonomiska data från en period au några år tyder på olika utueck
lingstrender. Ouning: "Vilka dr de uiktigaste orsakerna till foriind
ringarna i dessa foretags lOnsamhetssiffror?" 
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Nu satsar vi på vår 
egen utbildning! 

PENGAR FINNS 
om det finns vil ja 

A. Foretaget avser 
att satsa stort på fram· 
tiden! 

Det galler vår 

KOMPETENS 
FORMAGAJKUNSKAP 

+ 
INLEVELSE 

B. Det hanger helt och 
hållet på oss sjalva! 

t iikad konkurrens 
Mindre marginal 

Okade kostnader + 
Mindre intakter 

Stiirre kundkrav 
Farre kunder 

C. Vi har ett besvarligt 
år framfor oss ... 

Antal kunder 16rra året 800 
Antal nya kunder i år 80 
Antal f6rlorade kunder 250 
Anta l kunder i år 630 

800 111 
.. 630 

D. Vi har forlorat 
många kunder under 
året ... 

~ lata ... 
otrevliga 
slarviga ~ 

E. Så skriver fler och 
fler kunder til! oss 
·om oss ... 

F. Med allt farre kun· 
der ar kostnaderna 
forhoga. 

VAR FOR? 
o Fiir lite folk? 
o Fiir dålig miljii? 
o Fiir lite motivation? 
o Fei arbetsrutiner? 

G. Hur har den hi:ir 
situationen uppstått? 

KOSTNADSEFFEKTIVITET 
+ 

KUNDNYTTA 

LONSAMHET 
H. Vagen til! framgång 
i:ir sji:ilvklar, men svår. 

Han har {Orberett sig med en serie overhead-bilder som beskriver hur 
han tiinkt sig att genomfåra sin presentation -A, B, C osv dr den tank ta 
ordningsfåljden. Hur ser ditt fårslag ut? 
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INLARNINGSPROCESSEN PEDAGOGISK REDIGERING 

Uppmarksamhet 

D 
Exordium 

Mental beredskap. "Hor up p har ... " 
Mottaglighet. 

,D 
Information 

D 
Narratio 

Fakta (data) tillfi:irs och blir "Så har ligger det till .. . " 
information. 

D 
Bearbetning 

ID 
Propositio 

Information blir erfarenhet "Vad tror du?" 
och insikt. 

liD 
Slutledning 

D 
Argumentatio 

Erfarenhet och insikt blir "Ja, det ar riktigt..." 
kunskap. 

l!D 
Tillampning 

D 
Peroratio 

Kunskap blir fardigheter och "Och darfi:ir .. . " 
attityder- och kompetens. 

D 

Borja med att liisa igenom vad det dr bilhandlaren fOrsaker saga. Viilj 
sedan ut de fem bilder som bast speglar detta och placera dem i "ratt 
ordning". 
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Kommentar till exempel 3: Så har kan den pedagogiska 
redigeringen gå till. 

l. Finns det något i texten som kan anvandas som inled
ning, for att greppa tag om personalen, skapa intresse, nyfi
kenhet?- Vårt forslag ar bildE eftersom den sannolikt kommer 
att upprora siimena, vacka protester etc. 

(Man kan naturligtvis också tanka sig att borja med bild D 
som ar mindre provocerande, men, eftersom det totala budska
pet ar ett positivt budskap, kan vi gott kosta på oss att vara lite 
fracka och kritiska i starten.) 

2. Vilken information behovs for att behålla åhorarnas 
intresse och fora dem mot målet? Anvand premissen till hjalp 
for att avgora vilken information som ar meningsfull och vilken 
som inte ar det. - Sjalva i::ippningen (bildE) bor rimligen vacka 
undran och protester och undanflykter och mojligen också 
intresse for hur allvarligt problemet egentligen ar. Darfor 
passar bild D bra in har: Svart på vitt, detta ar laget! 

3. Finns det några frågor eller påståenden som kan stimu
lera åhorarna till reflektion och eftertanke? - Har foreslår vi 
att talaren inte går direkt på sina egna slutsatser. Åhorarna 
måste sjalva delta i slutledningsprocessen. Darfor passar bild 
G bra in har. Den ar ju fardig, med frågor och allt. 

Och har måste man då lå ta deltagarna vara med på all var, 
och diskutera frågorna ... 

4. Var finns sjalva poangen, slutsatsen, som vi vill att 
mottagaren skall hålla med om? - Talarens poang (den s k 
premissen) ar tydligen: "Om vi blir mer kompetenta så kan vi 
battre behålla våra kunder." Det var också skalet tillatt han i 
sin egen framstallning lagt resonemanget som handlar om 
detta tidigt. Genom att vanta med slutsatsen kan han emeller
tid lattare få åhorarna med sig. (Alltfor tidigt placerade slutsat
ser får ofta motsatt effekt.) Har pass ar den battre, nar åhorarna 
sjalva ar nara samma shitsats. Alltså bild B. 

5. Hur kan slutsatsen forstarkas så att personalen också 
agerar i enlighet med slutsatsen? Har passar bild A bast. 

De andra bilderna då, vad hande med dem? Det enklaste 
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INLARNINGSPROCESSEN PEDAGOGISK REDIGERING 

Uppmarksamhet - Exordium 
" lata ... 

Mental beredskap. otrevliga "Hor upp har. .. " 

Mottaglighet. slarviga" 

E. Sil skriver fler ocb 
fler kunder til! oss 
-om oss ... 

Information ~ Narratio Antal kunder!Dml året 800 
Antalnyakunderiår 80 

Fakta (data) tillfbrs och blir Anta! IOrlorade kunder 250 "Så har ligger det till ... " Anlelkunderlir 630 

information. I:I1!1II!EI11 
D. Vi har fOrlorat 
manga kunder under 

'\..året... 

Bearbetning •'Hdl•hi-
Propositio 

Information blir erfarenhet :J Får lita folk? "Vad tror du?" 
:J F!rdillgmlij!? 

och insikt. J ftirlltemollvallon? 
:J felarbelsrutlnar? 

G. Hur har den har 
situationen oppstått? 

Sl utledning Det g! ller vår Argumentatio 
Erfarenhet och insikt blir KOMPETENS "Ja, det ar riktigt..." 

kunskap. 
FORMAGAJKUNSKAP 

+ 
INlEVELSE 

B. Det hanger helt och 
håltet på oss sjiilva! 

J 

Tillampning Nu satsar vi på vår Peroratio 
Kunskap blir fardigheter och 

egen utbildning! "Och darfor ... 11 

PENGAR FINNS 
attityder- och kompetens. om det finns vil ja 

A. FOretaget avser 
att satsa stort på fram-

'-.tiden! ./ 

Resultatet au den pedagogiska redigeringen. 
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svaret ar att de hor inte dit, de stammer inte med "premissen" 
eftersom de blandar ihop tv å budskap (storre in takter och lagre 
kostnader). Det ar viktigt att man håller sig till ett enda 
budskap. Hade talaren i stallet velat koncentrera sig på kost
naderna skulle fåredragningen få ett helt annat utseende. 

E n variant: I de tre exempl:n utgick vi från att man fårst 
letar upp det som skall hgga framst, darefter det som 
skall fålja osv. Ibland ar det battre att borja med att 

placera in slutsatsen eller till och med onskad handling och 
sedan "arbeta sig bakåt". Tillampat på exempel 3 (bilhandla
ren) skulle modellen då se ut så har: 

a. "Vad ar detjagvill uppnå?" Svar: "Handling", alltså bild A 
som då laggs sist. 

b. "Vilken slutsats eller insikt bor kunna leda till denna 
handling?" Svaret finns i bild B som darfår placeras nast 
sist. 

c. "V ilken diskussion eller tankeprocess leder sannolikt fram 
till denna slutsats?" Bild G bor initiera denna. 

d. "Vilken information behovs får att ge diskussionen sub
stans?'' Formodligen bildE som berattar om vad kunderna 
tycker. 

e. "Hur skall jag skapa intresse får att åhorarna skall ta till 
sig denna information?" Har bor bild D kunna fungera bra. 

Alltså, i det har fallet, i stort sett samma resultat. 

e . ....,.. __ d . ....,.. __ c . ....,.. __ b . ....,.. __ a. 

D 
[§] ~ . ~ 

Redigering "bakifrån", jdmfor med forslaget på foregående sida. 
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Utan att veta, ar jag overtygad om att fårfattaren till filmen 
"Sheriffen" (kapitlet om dramaturgi) planerade hela sitt ma
nuskript med utgångspunkt i scenen dar Wills hustru skjuter 
banditledaren: Will ar fullstandigt prisgi ven mot en fårodande 
overmakt ... då faller plotsligt banditen dod ner. Skjuten. Och 
det var hustrun, hon som var så emot allt våld, som gjorde det. 

Från den scenen kan fårfattaren sedan ha "arbetat sig 
bakåt": Hur skall spanningen byggas upp, hur skall Wills 
konflikt gestaltas, hur skall tittaren fårmås att bli intresserad 
av den har konflikten? (Lagg alltså marke tillatt filmen inte 
handlar om konflikten mellan Willoch banditerna, den han dl ar 
om konflikten mellan varderingar: Att anvanda vapen eller 
inte.) Lagg också marke till hur skickligt filmens konflikt ar 
etablerad i anslaget: I brollopsscenen lovar Will att får alltid 
lagga ifrån sig vapnen men som tittare fårstår vi snart att det 
finns ett hot mot mojligheten att hålla det lOftet. (Wills inre 
konflikt kommer också fram i filmens musikaliska ledmotiv, 
den klassiska sången "Do not forsake me, oh my darling ... I must 
face the man who hates me ... ") 

Båda vagarna (att redigera "framifrån" repektive "bak
ifrån") kan anvandas var får sig eller tillsammans. 

Aven framgångsrika fårfattare och filmskapare går ige
nom sina manus på det har sattet. 

Ofta tar de hjalp av professionella dramaturger som hjal
per tillatt "redigera", dvs att rensa, andra ordningsfåljd osv. 

E n pedagogisk redigering fårutsatter fårstås att det 
finns något att redigera. Det kravs ett kreativt fårar
bete. En sarskild poang med den har tekniken ar att du 

inte behover arbeta med innehållet och strukturen samtidigt. 
Det gor dig fri are i den kreativ a fasen, dar du spontant, och u tan 
hamningar kan skriva ner allt som kommer får dig. 

Vissa manniskor fåredrar att fårst skriva på losa lappar, 
som de sedan sorterar och kompletterar under redigeringen . 
Andra tillampar s k mindmapping-teknik, vilket jag skall 
återkomma tilllangre fram. 
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Till sist en sammanfattning av hela proceduren. (Du kan 
forslagsvis prova den sjalv, skriv ett brev, en PM eller en 
artikel.) 

A. Skriv ner, spontant, sådant som du tycker dig vilja ha 
med. Låt associationerna floda. Strunta i formen. Ta också med 
sådant som du kanske in te tycker hor dit: Det ar bra for att hålla 
tankarna igång; det gor att processen inte stoppar upp for att 
du blir tveksam; och det kan mycket val leda tillatt du får med 
tankegångar som sedan visar sig hogst anvandbara. Se detta 
som en personlig brainstorming. (l retoriken kallas detta "in
ventio".) 

B. Leta efter en premiss: Dvs se efter om det i texten finns 
något nyckelresonemang, någon nyckelmening eller några 
nyckelord som sammanfattar poangen med hela framstallning
en. Denna premiss skall fungera som ledstjarna vid bearbet
ningen- allt som inte har med premissen att gora kan ofta 
strykas! En premiss har som regel formen "om .. så ... " -tex "om 
faran kommer narmare, så leder det tillatt alla måste ta till 
vapen"; "om vi lar oss vad kunderna vill ha, så leder det tillatt 
vi kan behålla dem"; "om eleverna blir mer involverade i un
dervisningen, så leder det till en hogre kvalitet på kunskapen"; 
"om du valjer en annan inkopside for råmaterialet, så leder det 
till kortare produktionstid och lagre kostnader". (Dessa fyra 
premisser hanfor sig forstås till de exempel som jag behandlat 
tidigare.) 

C. Darefter kan sjalva redigeringen ("dispositio") ta vid: 

l. Finns det något i texten som kan anvandas som inledning, 
for att greppa tag om mottagaren, skapa in tresse, nyfiken
het? 

2. Vilken information behovs for att slutsatsen skall vara 
mojlig, och vilken form skall den ha for att behålla motta
garens intresse på vagen mot målet? Anvand premissen 
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till hjalp for att avgora vilken information som ar menings
full och vilken som inte ar det. 

3. Finns det några frågor eller påståenden som kan stimulera 
lasaren till reflektion och eftertanke som i sin tur sann o likt 
leder till målet? 

4. Vilken ar sjalva poangen, slutsatsen, kunskapen som vi 
vill att lasaren skall nå fram till? 

5. H ur kan kunska pen for star kas så att mottagaren också får 
anvandning av den, dvs vad ar det vi vill att vederborande 
skall gora som en foljd av att han eller hon hort eller last 
framstallningen? 

D. Skriv nu om texten i den markerade ordningen- komplet
tera efter behov. 
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Pedagogisk 
revidering 

P å ett liknande satt som vid pedagogisk redigering kan 
du vardera andras presentationer (tex ett kursinslag, 
en videofilm, en lektionsplan eller ett fardigt kurspa

ket), for att kontrollera dess pedagogiska standard och ta 
stallning till om och hur det kan anvandas. 

Som larare eller handledare måste du namligen ha ett 
grepp om kursens eller materialets kvaliteter i fråga om peda
gogik. En larare som val kanner undervisningsmaterialets 
styrkor och svagheter kan gora underverk om han eller han 
forstår att ta tillvara och forstarka materialets starka si dor och 
att kompensera for de svaga ... 

En revidering av det har slaget foljer i stort samma modell 
som den vi beskrivit ovan, forslagsvis "bakifrån", så har: 

a. Hur har forfattaren tankt sig att den nya kunskapen skall 
anvandas? Hur stammer det med andamålet? 

b. Vad ar poangen, budskapet, slutsatsen som deltagarna 
forvantas ta med sig i form av kunskap. 

c. Finns det inslag som inbjuder eleverna att reflektera, som 
har anknytning till elevernas tidigare erfarenheter och/ 
eller mojlighet att gora nya? 

d. Ar informationen den nodvandiga och tillrackliga och i 
lamplig form? 

e. Hur fångas elevernas intresse, vad ar sannolikheten for 
att de '3kall bli engagerade från starten? 
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De eventuella svagheter som då konstateras kan du normalt 
ganska enkelt kompenser a for genom egna tillagg, eller, om det 
galler t ex en gastforelasare, genom att ge honom eller henne 
direkta råd och forslag till andringar. 

M 
etabudskap: En pedagogisk revidering bor också 
omfatta en kontroll av s k metabudskap, dvs av 
sådant som sags "mellan raderna" och som kan for

vantas påverka eleverna. Det ar framst en fråga om "tonen" i 
framstallningen. Texter ar namligen också barare av ett slags 
"kroppsspråk", som kan kallas icke-verbala budskap, och de 
avslOjar ofelbart forfattarens attityd till sina las are eller åhora
re. Metabudskapen uppfattar vi kanske in te medvetet, men det 
påverkar hur mottagliga vi blir: Vi kan kanna oss "små" och 
utanfor, vi kan bli forbaskade, vi kan kanna oss "dumma, 
oformogna, obegåvade". Vanliga sådana uppfattade underto
ner (har med latt overdrift): 

-"Det har begriper in te ni, det begriper bara jag." 
-"Forstår ni in te vad jag menar, får ni skylla er sjal va." 
- "Gor som jag sager, bry er inte om varfor ... tankandet 

står jag for ... " 
- "Håll in te på att ifrågasatta, lyssna i staHet, så lar ni er ... " 
I en traffande anekdot i en folklivsskildring berattar for

fattaren (Albert Engstrom) om hur den gamle fiskaren skulle 
lara konstnaren Bruno Liljefors att segla. Ungefar så har fOll 
dialogen: 

Fiskaren: "Det har dr en båt forstår Liljefors. Det spetsiga 
har framme kallas 'foren'- alltså, hur var det?" Liljefors repe
terar lydigt: "Foren." Efter samma procedur avseende aktern 
sager fiskaren: "Om nu Liljefors skall segla bidevind for styr
bords halsar ... " Liljefors avbryter: "Vafalls?" Varpå fiskaren 
konstaterar att "dr han så okunnig kan hanju inte ldra sig att 
segla ... ". Du kanner sak ert i gen fenomenet. 

Jag har hort åtskilliga specialister som på motsvarande 
satt dragit felaktiga slutsatser om andra manniskors utfors
gåvor av det enkla skalet att de inte beharskar specialistens 
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speciella språkbruk. Och vad varre ar, manniskor tycks accep
tera detta och betraktar sig sjalva som "dumma nar det galler 
ekonomi" (eller vad det nu handlar om). I en radiointervju blev 
t ex en mycket framgångsrik småfciretagare tillfrågad om 
hemligheten bakom framgången, varpå han mycket typiskt 
svarade: "Tja, vi har ju inga tjusiga affarsideer och visioner och 
sånt dar: Vi vet vad kunde rna vill ha, och vi vet vad vi ar bra på, 
så vi gor det, u tan att det kos tar mer an nodvandigt ... ". Kan det 
sagas battre? 

Slutsatsen av allt detta ar val formulerad av fram
tidsforskaren John Naisbitt: "Underskatta aldrig manniskors 
fcirmåga, men overskatta heller aldrig deras kunskap." 

G al~ er det un~_er~isning dar deltagarna _skall ar beta med 
ohka slags ovnmgar och arbetsuppg1fter ar metoden 
for des sa av stor betydelse. Bl a galler att "metoden ar 

budskapet", genom att den uttrycker en fcirvantan om både 
typen av kunskap som efterstravas och hur kunskapen skall 
anvandas. Metoden bor alltså provas med detta for ogonen. 
Exempel: Antag att undervisningen galler saljare av datorer. 
Om arbetsuppgifterna då framst handlar om datorernas tek
niska egenskaper blir metabudskapet att det ar dessa som ar de 
viktiga saljargumenten. Battre ar då att arbetsuppgifterna 
framst handlar om kundernas behov och om vad de kan fcirvan
tas vardesatta hos "våra datorer" vid en jamfcirelse med kon
kurrenterna. 

Vidare kan det finnas skal att kontrollera att dessa ov
ningspass har ratt forutsattningar också i ovrigt: Att de ar 
intressanta; att informationen ar den nodvandiga och tillrack
liga; att aktiviteterna upplevs som meningsfulla; att de leder 
till anvandbar kunskap ... 

M ed elevernas ogon: Jag har deltagit i många plane
ringsmoten infcir kurser, konferenser och semina
rier. Det som ofta fascinerat mig ar att man då nastan 

ute sl u tan de disk u te rar vad lararen, fcirelasaren skall gora, in te 
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Om att hjalpa 

Om vi vill lyckas 
med att feira en manniska mot ett bestamt mål 
måste vi fcirst finna henne dar hon ar 
och borja just dar. 

Detta ar hemligheten i att hjalpa 
Den som inte kan det 
lurar sig sjalv 
nar han tror att han kan hjalpa andra. 

For att hjalpa någon 
måste jag visserligen forstå mer an vad hon gor 
men fcirst och framst 
forstå det hon forstår. 

Om vi inte kan det 
så hjalper det alls inte att jag vet mera. 

Vill jag andå visa hur mycket jag kan 
så ar det for att jag ar hogmodig 
så att jag i stall et får att hjalpa honom 
vill bli beundrad sjalv 
i stallet får att hjalpa henne. 

All akta hjalpsamhet 
borjar med odmjukhet infcir den man vill hjalpa 
och darmed forstå 
att detta med att hjalpa 
ar att inte vara harsklysten 
utan att vara tålmodig. 

Kan jag in te detta 
så kan jag inte heller hjalpa någon. 

Den danske filosofen Søren Kierkegaard ger sin syn på undervisning 
och liirande. (Ur "Brudstykke af en ligefrem Meddelelse", 1859.) 
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vad eleverna skall gi:ira: "Forst talar jag om ditt och datt, sedan 
vis ar du dina ouerheadbilder, ddrefter beskriver jag ... " 

Ett nyttigt experiment kan då vara att fårsi:ika vanda på 
resonemanget, att i stallet resonera från elevernas horisont: 

"Forst får de hora på ditt och datt, sedan får de se dina 
ouerheadbilder, ddrefter får de lyssna på min beskriuning au ... ". 

Med det sattet att planera blir resultatet ofta ganska 
annorlunda. Jag har varit med om att den planerade katedrala 
aktiviteten på detta enkla satt kunnat dras ner till hal va tiden 

' 
utan att något gått forlorat. Det handlar alltså om att fårsi:ika 
leva sig in i hur det ar att vara elev, att gi:ira en kurs som du sjalv 
skulle tycka om att delta i. 

(J amfdr tex med hur de fles ta av oss gi:ir nar vi planerar en 
tillstallning av något slag. Vi utgår från att gasterna skall 
kanna sig valkomna redan på gatan genom att satta upp 
marshaller, vi vet att de behi:iver plats att hanga sina klader, vi 
valjer att placera dem vid middagsbordet med hansyn till 
sti:irsta mi:ijliga utbyte, musiken som startar vid kaffet valjs ut 
med omsorg så att folk inte skall bli sittande utan gå upp och 
dansa etc etc. Kort sagt: Vi planerar tillstallningen "genom 
i:igonen på gasterna".) 

På motsvarande satt kan man "spela upp" ett helt under
visningspass i fantasin och fårsi:ika avgi:ira hur deltagarna 
kommer att reagera, tex hur de kommer att "utvardera under
visningen". 

I bokens sista del (del 5) introduceras ett utvarderings
formular som också kan anvandas på detta satt - frågorna 
harintill bygger på detta formular. 

Till sist ytter ligare ett ei tat från John N aisbi tt som traff an
de beskriver hur många elever reagerar på den undervisning 
och s k internkommunikation som de blir utsatta for : 

"Vi drunknar i information men ti:irstar efter kunskap." 
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INLARNINGSPROCESSEN 

Uppmarksamhet 
Mental beredskap, 
mottaglighet. 

Information 
Fakta (data) tillfbrs och blir 
information. 

Bearbetning 
Information blir erfarenhet 
och insikt. 

Slutledning 
Erfarenhet och insikt blir 
kunskap. 

Tillampning 
Kunskap blir fardigheter och 
attityder- och kompetens. 

HUR KOMMER DE ATT REAGERA? 

Vad forvantar de sig? 
Vilken ar deras fbrhandsinstallning? Vad 
kommer de att tycka efter min 
introduktion? 

Kommer de att lyssna? 
Hur kommer de att reagera på urvalet 
av information, ordval, exemplifiering, 
ordningsfbljd? 

Hur engagerade och aktiva 
kommer de att vara? 
Kommer de att se meningen med, vardet 
av, att arbeta med det har? 

Vad kommer de att tycka 
att de lart sig? 
Kommer de att anse att det var vart 
be svaret? 

Hur anvandbart kommer de 
att tycka detta ar? 
Kommer de att se paralleller till sin egen 
arbetssituation? Kommer de att anvanda 
sina nya kunskaper? 

Hur kommer deltagarna att "utviirdera undervisningen"? 
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V id ett ti~lfi:ille gjorde jag en fore dragning infår en gru p p 
chefer 1 ett byggfåretag. Konferensrummet var im
proviserat med ett bladderblock utmed ena långvaggen 

och med deltagarna i halvcirklar på enkla stolar. En tamligen 
informell stamning rådde. Men trots detta. Nar jag ritat och 
berattat i kanske trettio min u ter gjorde jag en kort paus, varvid 
en av deltagarna rackte upp handen: "Ursakta, men jag ser 
inte", vilket var uppenbart från dar han satt. "Naha?" svarade 
jag trevande. "Kan jag flytta?" frågade han. Jag tittade lite 
undrande på honom, varpå han flyttade sin stol någon meter: 
"Tack ... nu ser jag!" 

Episoden kommer ofta får mig i diskussioner om kurs
upplaggningar och lektionsplanering. Och jag vet inte alltid 
hur jag skall tolka den: Var det ett exempel på en elev som tog 
ansvar genom att krava battre fårutsattningar får att hanga 
med? Kanske. Men då undrar man, vad denna per son, som 
dagligen fattar sjalvstandiga beslut i mångmiljonklassen, ag
nade sig åt under den fårsta halvtimmen. 

Jag har också sett det rakt motsatta: Lararen inbjuder 
tidigt till en dialog och de mest pratglada tar tillfallet i akt att 
ventilera aven hogst ovidkommande reflektioner, som dess
utom i bland leder tilllångdragna, och allt annat an produktiva 
diskussioner mellan ett fåtal. Och lararen ar stolt over att ha 
"fått med sig" deltagarna, vilket i en sådan situation in te ens ar 
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en halvsanning, eftersom bara ett fåtal ar inblandade medan de 
ovriga blir passiva åhorare till diskussioner som inte har med 
saken att gora. 

Många av de larare jag utbildat har pekat på detta som ett 
slags "moment 22": Monologen gor eleverna passiva, dialogen 
trasar sonder undervisningen, vad återstår då? (Jag tror också 
att det ar den senare erfarenheten som gor attmånga larare och 
fårelasare latt återfaller i monologformen, eftersom den trots 
allt ger honom eller henne storre kontroll over situationen.) 

Då återstår bara en mojlighet: 
Namligen att gora eleverna till samspelare, med delat 

ansvar får undervisningen. 
(Det borde inte behova sagas, men det ar ju faktiskt får 

elevernas skull undervisningen genomfårs.) 

L 
åt mig prova med en parallell: Vad ar typiska beteenden 
hos manniskor som deltar i ett rimligt val fungerande 
projektgruppsmote, med kanske fem, sex eller sju delta

gare? For det fårsta vet alla att hela poangen med motet ar att 
alla skall forstå, hanga med och lara sig. Darfår ar det fritt fram 
får kommentarer av typen "Det dar forstod jag inte riktigt, kan 
du forklara .. . "; "Kan vi inte gå tillbaks till din beskrivning och 
jamfåramed denhariden ... "; "Jag har svårtattse hur A hanger 
ih op med B."; "Borde man då inte istallet prova en sån har 
tanke?"; "Kan du inte beratta hur ni gjorde på ... "; "År det något 
som ar oklart, skall vi ta tio minuter och stamma av att vi har 
forstått samma saker .. . " osv osv. 

Det ar den spontana undervisningen och den spontana 
inlarningen som dikterar beteendet. Aven om motet kan te sig 
delvis oorganiserat, hjalps deltagarna hela tiden åt att fåra 
diskussionen framåt. Att detta fungerar kan tillskrivas två 
centrala egenskaper i denna typ av grupper: Dels ar antalet 
medverkande begransat, dels har de ett tydligt syfte och kan 
darfår kanna, och ta, ansvar. 

Frågan ar då: Hur skapas motsvarande fårutsattningar i 
en kursgrupp om kanske 20 eller 30 elever, som inte har ett 
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motsvarande gemensamt mål som pådrivare? Det ar ju delta
garnas arbet sinsats som ar det viktiga, inte lararens. 

Det ar så gott som alltid en fordel att organisera eleverna 
i grupper om fem, sex eller sju deltagare som placeras som oar 
i lokalen . Det ger varje individ en hemvist, dar han eller hon 
kan få hjalp genom att jamfora sin egen forståelse med de 
andras , genom att ta up p frågor som det kanns fel att engagera 
hela kursgruppen i osv. 

Lararen kan å sin sida anvanda det begransade antalet 
grupper for att stamma av hur inlarningen fortskrider. Varje 
individ behover inte agnas lika stor uppmarksamhet eftersom 
variationer i forkunskaper, koncentration och forståelse till 
stor del kan fångas upp av och hanteras inom gruppen- under 
forutsa ttning forstås att undervisningsformerna medger detta. 
(Det samarbete mellan eleverna som i den gamla skolan gick 
under beteckningen fusk kan alltså anvandas som ett pedago
giskt hj al pmedel. ) A ven i de ratt sallsynta fall då gru p per av det 
har slaget fungerar dåligt (t ex for att någon dominerar for 
mycket, eller for att skillnaden i bakgrund och varderingar slår 
igenom), ar fordelarna storre an nackdelarna. 

(År problemen alltfor stora kan det racka med att grupper
na organiseras om eller att lararen pratar med gruppen om 
problemen.) 

D 
etta med att organisera den totala kursgruppen i 
mindre arbet sgrupper ar dock inte alls min huvud
poang, men kan vara avgorande for mojligheten att 

utveckla ett fungerande samspel mellan deltagare och larare. 
Eftersom all inlarning bygger på en framåtrorelse , dar 

man går från klarhet till klarhet ar det uppenbart att det gamla 
talesattet galler att ingen kedja ar starkare an sin svagaste 
lank: Om man i någon fas av inlarningsprocessen inte når 
"anda fr am", blir det som darpå foljer latt meningslost: Finns 
det inget intresse finns det heller ingen mottaglighet for in
formation; finns intresset men informationen ar otillganglig 
finns det ingen substans for bearbetning osv. For att undvika 
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detta behovs en avstamning vid overgången från den ena fasen 
till den andra - for att sakra larprocessen. 

(Annars kan man råka ut for det som hande småskollara
ren nar hon berattat under någon halvtimme om Englands 
kolonier. Plotsligt slog det henne att hon kanske inte forklarat 
begreppet ordentligt och forsokte slanga in jasten i ugnen 
efteråt med frågan "V et ni forresten vad en koloni ar?" 

Svar: "Ett li tet hus i en liten tradgård dar det vaxer radisor 
och hallon ... ".) 

K ontinuerlig kvalitetskontroll: Antag att det hand
lar om ett undervisningspass om cirka fyra timmar. 
Om deltagarna efter femton, tjugo min u ter in te forstår 

avsikten, in te ar intresserade, in te ar motiverade, då ar det som 
foljer av tveksamt varde. I brist på "fjarrkontroll" ligger det då 
nara till hands for eleven att i staHet byta kanal i hjarnan. 
(Jamfor for ovrigt den oskrivna regel som sager att en bra 
vasternfilm redan inom fem minuter skall ha introducerat 
hjalten, boven, konflikten och miljon.) 

Det ar har arbetsgrupperna kommer in i bilden: En kort 
paus, med en uppmaning eller en fråga från lararen av typen 
"Kanner ni igen det har problemet ... ". Svaren från grupperna 
(eller kanske bara från någon grupp) ger inte bara lararen en 
uppfattning om hur man forstått avsikten, de exempel som 
kommer fram hjalper dess utom tillatt fordjupa intresset hos de 
ovriga. Men framfor allt: Frågan och pausen ger var och en 
mojlighet att sjalv reflektera ... (precis som vi spontant gor paus 
i lasningen av en bok for att smalta intrycken). 

På motsvarande satt kan en avstamning laggas in mellan 
varje naturlig etapp i processen for att kontrollera inlarnings
forloppets kvalitet. Om lararen inte tar initiativ av det har 
slaget bor eleverna gora det. (Det ar som sagt deras inlarning 
det handlar om.) Också ur den synpunkten ar det en fordel med 
arbetsgrupper eftersom den som tar initiativet ganska enkelt 
kan borja med att fråga de ovriga gruppmedlemmarna "om dom 
hanger med". Kanske kan problemet klaras inom gruppen så 
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att inte samtliga kursdeltagare behover engageras. Men det 
forutsatter forstås att de naturliga kortpauserna i undervis
ningen racker till for sådana initiativ. Det kan racka med enkla 
frågor av den har typen: 

l. Efter introduktionen, for att kontrollera uppmarksam
het och in tresse: "Håller ni med om/kanner ni igen detta?"
"Vad skulle ni gbra annorlunda om ni visste hur man ... ?"
"V ad skulle det betyda for er personligen om ni kunde klara 
av den har typen av problem?" En annan typ av frågor: 
"Rur ofta hamnar ni i den har typen av situation?"- "Vad 
tror ni effekten skulle bli om ... ?". Ytterligare en annan typ 
frågor (med forebådande av vad som komma skall): "Vad ar 
det som hin drar er/oss från att...?"- "Vad skulle ni behova 
kunna for att .. . ? 

2. Efter informationen: "Vad ar det alltså vi har att utgå 
från?"- "År det något ni saknar?" (Detta kan dock vara 
svårt eftersom det forst ar under bearbetningen som de 
eventuella bristerna blir helt uppenbara.) 

3. Efter bearbetningen, deltagarnas egen aktivitet: "Vilka 
ar alltså era slutsatser ... ?" 

4. Efter transformationen, dvs nar erfarenheter och slut
satser formulerats i mera generella termer, som kunskap: 
"Vad skulle ni kunna anvanda den har kunskapen till?"
"Vad kan ni gora annorlunda nu nar ni lart er detta?" 

5. Efter transfereringen, dvs nar deltagarna fått hjalp att 
tillampa kunskapen på någon praktisk situation eller 
exempel: "Vad var latt, vad var svårt?"- "Vilka svårigheter 
tror ni att ni kommer att stota på i andra liknande sam
manhang?" 

Om lararen inte alls lamnar något sådant utrymme utan bara 
pladdrar på, då ar det både rimligt och onskvart att du som elev 
ber om någon minuts paus "for att prata med de andra i 
gruppen". Antingen får du då hjalp av de andra eller också 
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konstaterar ni att flera i gruppen har samma problem och ber 
gemensamt om att få ett klarlaggande. 

Att avstå från sådana initiativ med hanvisning till att "det 
ar synd att genera eller stora lararen" ar liktydigt med att avstå 
från att få ut något av undervisningen. 

Det ar dessutom att gora lararen en bjorntjanst. (En eng
elsktalande god van till mig undervisade en grupp japaner en 
hel dag och ty ekte att deras engagemang var val lågt, vilket han 
också efteråt namnde får gruppens ledare, som dock visste 
besked: "Det beror sannolikt på att ingen av dem forstår ett 
enda ord engelska.") 

E nklast ar naturligtvis om lararen tar initiativet till 
dessa avstamningar med den typen av frågor som jag 
beskrev. Men det ar inte alla som tycker att det ar en 

bra ide: En vanlig invandning mot att gora så ar att "eleverna 
inte kan eller inte vågar svara arligt på den typen av frågor". 
Men det ar en dålig ursakt och ibland tror jag faktiskt att det 
ar tvart om: Att larare inte vågar stalla frågorna eftersom 
svaren kan avsloja brister och framfor allt "stbra undervisning
en". (Nar jag kanner mig riktigt elak brukar jag i sådana 
diskussioner ironiskt foreslå at t undervisningen i staHet be
drivs utan deltagare, får att helt undvika storningar.) 

Dock finns det ibland fog får misstanken att eleverna inte 
riktigt vågar ta ansvar. Spelreglerna ar oklara och gamla 
konventioner (rolluppfattningar) gor eleverna osakra, får att 
inte saga radda. 

(Jag har sjalv upplevt detta: Verkstadsarbetarna på ett 
storfåretag var inbjudna till en kurs som handlade om fåreta
get, ledarskapet och framtiden. Et t an t al av dem sjukskrev sig 
fårsta dagen och kom fårst sedan deras kamra ter fårsakrat att 
det var "ofarligt".) 

Under sådana fårutsattningar ar det en bra investering att 
i kursens inledning gora upp ett "pedagogiskt kontrakt" med 
eleverna, genom att prata igenom fårutsattningarna får inlar
ning och komma overens om vilka spelregler som galler. 
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E tt pedagogiskt kontrakt: Det ar ganska vanligt att 
kurser utvarderas, dvs att eleverna ombeds att svara 
på en serie frågor vid kursens slut får att tala om vad de 

tyckte var bra och vad som var mindre bra. 
Mera sallan blir de ombedda att vardera sin egen insat s 

vilket visar hur rotad den gamla fårestallningen ar att det ar 
lararen ensam som ansvarar får undervisningen. 

For att andra på detta kravs två åtgarder: 

l. Att också deltagarnas insatser varderas , dvs att 
utvarderingsformularet också tar upp frågor som ror hur 
deltagarna medverkat tillatt skapa bra fårutsattningar. 

2. Att utvarderingsformularet presenteras och diskuteras i 
kursens borjan (lampligen efter inledningen) får att visa 
vad som gynnar inlarningen och får att skapa underlag får 
att bestamma spelregler och ansvarsfårdelning. 

På så vis kan larare och elever hjalpas åt att redan i forvag 
komma overens om ett forhållningssatt får umganget under 
kursen. Bast ar naturligtvis om deltagarna dessutom fårst får 
lara sig lite om hur inlarningsprocessen fungerar så att de har 
lattare att avgora vad som gynnar respektive hin drar Ia:r:andet . 

Elevens "tacktal" som återges på sidorna 83-87 finns också 
som film. Den har visat sig anvandbar får detta syfte : Filmen 
visas vid kursstarten; lararen sager att det har "tacktalet" vill 
han eller hon inte hora vid kursens slut: "Hur kan vi hjdlpas åt 
for att undvika detta ?", varpå utvarderingsformularet t as som 
utgångpunkt får diskussion. 

Resultatet, det "pedagogiska kontraktet", behover natur
ligtvis in te dokumenter as men kan bestå i en overenskommelse 
om hur man skall hantera kritiska situationer. Exempelvis: 

Hur gor vi nar någon t appat tråden, inte hanger med? 
Hur gor vi nar vi tycker det ar långtråkigt? 
Hur gor vi nar det borjar bli korvstoppning? 
Hur gor vi nar vi inte ser meningen, poangen i fårelas
ningar och arbetsuppgifter? 
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Hur gor v1 nar vi behover mer tid, fcir reflektion och 
eftertanke? 
Hur drar vi bast nytta av de kunskaper och erfarenheter 
som redan finns i gruppen? 
Hur gor vi nar våra erfarenheter motsager budskapet i 
framstallningen? 
Hur sakrar vi sambandet till vår egen arbetssituation och 
våra konkreta behov? 
Hur gor vi nar vi hellre vill ha svar på frågor an bli 
fcirelagda svar på sådant som vi inte frågat efter? 

For att inte gora detta inslag till en isolerad del, som upplevs 
ligga utanfcir syftet med den egentliga kursen, ar det lampligt 
att vanta till efter inledningen och att då också gora en tamligen 
detaljerad genomgång av upplaggningen. (Det ar namligen 
inte ovanligt att deltagare kanner sig otrygga om den traditio
nella undervisningsritualen helt uteblir.) 

På så vis kan de pedagogiska frågorna kopplas direkt till 
de planerade kursinslagen och lararen kan peka ut vad han 
eller hon sjalv bedomer som kritiska passager: "I morgon for
middag får vi hit en gdstforeldsare som skall presente ra hur en 
kundbasanalys kan bidra tillatt avgora vilka kunder som dr 
både nojda och lOnsamma ... och då dr det viktigt att niger henne 
ratt forutsdttningar genom att inte bara passivt låta henne 
hålla låda ... Hur skall vi bast fdrbereda oss ?" 

V ardering i forvag: Iden om gemensamt ansvar fcir 
undervisningen innebar inte att en stor del av kursti
den skall agnas åt att diskutera vad innehållet skall 

vara och hur det skall presenteras. 
(På sjuttiotalet var det populart att fcirsoka låta deltagar

na bestamma vad kursen skulle innehålla. Vid ankomsten 
skickades vi ut i grupper med uppgiften att diskutera "vilka 
problem vi har i vårt arbete" med avseende på det som var 
kursens tema. Efter några timmar presenterades gruppernas 
svar varefter vi inbjods till en utdragen diskussion om kursens 
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innehåll och upplaggning, vilket så småningom ledde till en 
dålig kompromiss. Det var principen om "stormote" och leda
rens abdikation som var fcirebilden.) 

Det ar snarare fråga om att lararen, infcir varje storre 
kursavsnitt, "lagger korten på bordet" genom att beratta om 
hur upplaggningen ar tankt, hur mycket tid som skall agnas åt 
vad, vilka aktiviteter som ar planerade fcir eleverna osv. Det 
kan vara en tamligen detaljerad beskrivning dar exempel på 
innehållet presenteras liksom iden bakom varje delinslag. 
Deltagarna får sedan, garna gruppvis, komma med syn punkter 
och kanske foreslå omprioritering. 

Effekten av detta ar trefaldig: 
For det fcirsta får deltagarna det som ibland kallas "for

forståelse" genom att borja ana helheten och sammanhangen 
och vardet, vilket gor det lat tare fcir dem att sedan feil ja den rod a 
tråden; 

For det andra ger det lararen underlag fcir att gora anpass
ningar och justeringar av sina planer fcir att battre passa de 
aktuella fcirutsattningarna. 

For det tredje skapas mojligheter fcir att då och då (t ex 
mellan storre arbetspass) diskutera och eventuellt om prova det 
pedagogiska kontraktet. 

Det har sattet att arbeta i undervisningssammanhang 
tycks tyvarr fortfarande vara frammande fcir många. "Det går 
in te i praktiken", sager man: "Det bygger på en romantisk och 
idealiserad bild av verkligheten." Det lustiga ar, att de som 
sager så, mycket val i nasta ogonblick kan agera exakt på detta 
satt nar de skall planera en studieresa till exempelvis fciretag 
i Japan: "Hur ser planerna ut? Vad får vi se dar? V ore det inte 
battre om vi besokte B feire A? Kan vi inte stanna langre på C 
så att vi får lara oss om ... " osv. 

Kan det mojligen vara så, att man helt enkelt inte tror på 
sina elevers fcirmåga att ta ansvar, och att det blir en sjalvupp
fyllande profetia, som sedan anvands som bekraftelse på att 
man hade ratt? 
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S ammanfattning: En val planerad kurs skall lamna 
utrymme for justeringar och anpassningar for att sakra 
att forutsattningarna for eleverna hela tiden ar de basta 

mojliga. Den skall hjalpa eleverna att forstå hur inlarnings
processen fungerar så att de kan stalla storre krav på under
visningen och sig sjalva. 

Den skall skapa forutsattningar for eleverna att ta initia
tiv for att sjalva vardera och påverka undervisningen genom 
samspel med lararen. 

Jag har introducerat tre olika ambitionsnivåer. Skalet ar 
att det som in te ter sig realistiskt i ett fall mycket val kan vara 
det i ett annat. Gemensamt ar dock två grundlaggande mål: 

l. Att deltagarna skall ges forutsattningar att ta storre 
ansvar for sin egen medverkan- och darmed sin inlarning. 

2. Att deltagarna kontinuerligt skalllara sig mera om sitt 
eget larande for att utveckla en bestående formåga att 
utova detta ansvar. 

De tre ambitionsnivåerna i sammandrag: 

l. Att via dialog mellan lar are och elever under kursens gång 
sakerstalla att eleverna i varje fas av inlarningsprocessen 
nått darhan att nasta fas blir meningsfull. 

2. Att tidigt i kursen ge deltagarna "en kort lektion" i forut
sattningarna for inlarning. For att darefter teckna ett 
psykologiskt kontrakt med dem om att gemensamt sakra 
att de ratta forutsattningarna ar for handen. Konkret kan 
detta innebara att det utvarderingsinstrument (vardering 
av kursen) som skall anvandas vid kursens slut gås igenom 
och diskuteras: "Hur kan vi gemensamt bidra till att 
varderingspoangen blir så hoga som mojligt?" 

3. Att (som tillagg till ovanstående) varje storre kursavsnitt 
introduceras och beskrivs av lararen som underlag for en 
diskussion om basta sattet att anvanda resurserna, framst 
tiden. (Alltså: "forvardering" i stallet for bara "utvarde
ring"- prevaluering i stallet for bara evaluering.) 
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ELEVENS VADJAN 

Uppmarksamhet 
"Beri:iva mig inte min 
spontana nyfikenhet, 
gi:ir mig nyfiken!" 

Information 
"Ge mig den information jag 
behi:iver, inte en massa 
annan information!" 

Bearbetning 
"Låt mig få tanka sjalv och 
dra mina egna slutsatser!" 

Slutledning 
"Hjalp mig att få 
sammanhang i vad 
jag forstått!" 

Tillampning 
"Hjalp mig att anvanda min 
kunskap, så att den inte di:ir 
bort och blir oanvandbar!" 

"SÅ HAR SER UPPLAGGNINGEN UT ... " 

Problemet 
"Fi:iljande timme skall vi diskutera ... " 

lnnehållet 
"l min genomgång berattar jag om ... 
Då får ni svar på .. . " 

Aktiviteten 
"Sedan får ni mi:ijlighet att jobba 
tillsammans med .. . " 

Kunskapen 
"Til l slut ska ll vi fi:irsi:ika ... vilket innebar 
att ni kommer att kunna ... " 

Effekten 
"Vi kommer att avrunda med att tala 
om hur ni kan tillampa vad ni lart..." 

?revaluering: Viirdering i forviig. 
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Mind-
• mapp1ng 

S kriv som du tanker, inte som du pratar. Uppmaningen 
syftar på en "anteckningsteknik" som vanligtvis går 
under beteckningen mindmapping. Anteckningar ar 

alltid en hjalp for minnet. Men, det ar inte så latt att gora bra 
anteckningar, speciellt in te under forelasningar och moten och 
inte heller alltid vid studier av larobocker. 

Dens k mindmapping-tekniken har hjalpt åtskilliga man
niskor varlden over att få ordning på sin anteckningar- men 
kanske framst, ordning på sina tanker! 

Nar vi gor noteringar, skriver vi inte t ex "Evas telefon
nummer till bostaden ar XYZ". Nej, vi skriver "Eva hem XYZ". 
I kalendern skriver vi inte "Idag kl 11 skall jag gå ut och ata 
lunch med Goran Pettersson." Vi skriver "Lunch 11 Goran P". 

N ar vi skall beskriva en foretagsorganisation ar det lattare 
att anvanda bildspråk an att skriva långa haranger. Bladder
blocksblad från arbetsmoten och liknande ar ofta ett virrvarr 
av ord och ringar och rutor och pilar och streck, dock fullt 
begripliga for de narvarande- både under tiden de kommer till 
och som minnesbild av motet genom att former och farger ger 
stodjande associationer. 

Skalet till att så många har problem med sin anteck
ningsteknik tycks vara att de ar så influerade av skriftlig 
framstallning i allmanhet. Aven om man ar fåordig och an van
der fcirkortningar ar monstret hamtat från traditionerna for 
det skrivna språket. Typiskt art ex att man borjar hogst up p på 
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"Vanliga", linjdra anteckningar och alternativet mindmap. "Min_d
mapping har mer karaktdren au klatter, ett slags personllg bram
storming" - u ilket dr sjal va podngen med tekniken. 
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si dan till vanster och fortsatter rad efter rad efter rad. Att detta 
ar en utmarkt modell får skrivspråket ar uppenbart: Det 
skrivna språket efterliknar det talade och blir med nodvandig
het linjart i så måtto att ord fåljer på ord, mening på mening. 
(Å ven om andra kulturer borjar i något annat horn av sidan ar 
det fortfarande den linjara formen som ar rådande.) 

Den intressanta i den med mindmapping ar att den bortser 
från språkets linjara form och i stallet tar utgångspunkt i hur 
vi associerar. Och som torde ha framgått, så ar hjarnans satt 
attassocieraalltannatanjustlinjart.Detkannarmastbeskrivas 
som organiskt. Uppmaningen "skriv som du tanker" avser just 
detta: Eftersom dina associationer flodar "i alla riktningar", låt 
då också dina anteckningar avspegla detta. 

Det har skrivits en hel del bocker om mindmapping
tekniken. Mest spridda ar val Tony Buzans bocker, framst då 
"Anvand huvudet battre". I flera av dessa olika beskrivningar 
av tekniken finner man snart att vad de egentligen pladerar får 
ar en återgång till det satt att "anteckna" som våra fårfader 
ha de innan de ha de tillgång till skrivspråket. Att våra fårfader 
anvande bilder i stallet får ord ar mindre intressant. Det 
intressanta ar det satt på vilket de organiserade informatio
nen, namligen som ett monster av associationer. 

O m du in te tidigare kommit i kontakt med mindmapping 
så skall du få en mojlighet till en snabblektion har. Vi 
utgår från ett amne som du kanner val till, namligen 

du sjalu, och antar att du skall soka ett nytt jobb och blivit 
ombedd att lamna in din levnadsbeskrivning (curriculum vitæ). 

Med traditionell anteckningsteknik skulle du då sannolikt 
borja l angst up p till vanster på pa p pret med" Jag heter NN" och 
darefter bygga på med element efter element. Aven om slutre
sultatet kommer att bli en skrivning av det slaget kan du genom 
att fårst gora en mindmap satta fart på dina tankar och ge dina 
associationer friare spelrum. Gor så har: 

An vand ett vitt papper u tan linjer och rutor. Helst i format 
A3, liggande. Borja mitt på pappret med en liten teckning av dig 
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sjalv och kanske texten "Jag". (Tony Buzan och andra rekom
menderar att vi faktiskt lagger ner lite tid på att fårsoka 
åstadkomma en sådan teckning eftersom det ger hj arnan tid att 
aktualisera amnesområdet genom associationer.) 

Darefter gor du på fårsok några huvudgrenar med enkla 
nyckelord, "familj", "skolor", "intressen", "tidigare arbete" ... 

Så låter du associationerna fåra dig vidare. Så snart du 
kommer på någonting som har samband med en huvudgren, så 
gor du en liten sidogren med ett passande nyckelord. Det kan 
betyda att dina associationer hoppar mellan huvudgrenarna 
och du kanske också får en association till nya huvudgrenar 
som du tillfår ("utlandserfarenhet"). 

Resultatet blir ett rikt fårgrenat natverk som ganska val 
avspeglar dina associationer under processens gång. En poang 
ar att du skall ta med aven sådant som du kanske intuitivt vet 
in te kommer att vara med i den slutliga skrivningen. Fordelen 
ar att sådana "ovidkommande tankar" mycket val kan visa sig 
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utlosa nya associationer som du får gladje av. Den har delen av 
processen kan darmed liknas vid ett slags personlig brain
storming. (Jamfcir retorikens inuentio.) 

I nasta steg skall du "redigera" din mindmap. Det kan 
innebara att du satter pilar mellan några smågrenar får att 
illustrera att de har med varandra att gora, det kan innebara 
att du "ringar in" en del av grenverket som du tycker handlar 
om en sarskild gestalt etc. 

En stor fordel ar om du anvander farger , eftersom det 
stimulerar fantasin och skapar overskådlighet. I denna fcirsta 
fas av redigeringen ar det sannolikt att du får nya associatio
ner, och alltså bygger på med ytterligare storre eller mindre 
gren ar. 

Så småningom har du nått fram till en overblick och nu 
galler det att valja ut den information som du vill ha med i din 
skrivning, samt att valja ordning. Enklast ar forstås att helt 
enkelt numrera de grenverk som har aktualitet och i den 
ordning som forefaller vara bast. Och då garna enligt principer
na får pedagogisk redigering som jag beskrev tidigare. (Jamfcir 
retorikens dispositio.) 

Nar det ar gjort, ar det bara att satta sig vid ordbehandla
ren eller diktafonen och valja passande formuleringar. 

M ånga fcirelasare forbereder sig så har. Och anvander 
sin mindmap som stod under sjalva fcirelasningen. 
Många forbereder telefonsamtal genom att gora en 

enkel mindmap på sitt anteckningsblock får att darefter fylla 
på med nya nyckelord allt eftersom sjalva telefonsamtalet 
fortskrider. Anteckningar under moten gjorda enligt den har 
modellen gor det påtagligt lattare att senare påminna sig vad 
som faktiskt hande på motet. 

Som hjalp i studierna ar tekniken ovarderlig som stod i 
larprocessen. 

På nasta uppslag (sidorna 176-177) har jag sammanfattat 
de viktigaste principerna får mindmapping. 
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/ 

Sedan dr det bara att sdtta sig vid ordbehandlaren eller diktafonen 
och udlja passande formuleringar. 
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Några tips vid MINDMAPPING 

Valj papper utan linjer och rutor. Garna 
format A3 (men A4 går också bra). 
Liggande format ar att foredra framfor 
stående. Anvand pennor i ol ika farger. 

Borja mitt på sidan, med en liten enkel 
teckning och kanske en rubrik. 

Fortsatt med några huvudgrenar som 
du skriver nyckelord på. 

Om du har en svårlast handstil, skriv 
J helst i VERSALER (stora bokstaver). 

Undvik flera ord på samma gren. Dela 
upp sammansatta ord . Exempel: Om 
du tanker skriva ARBETSUPPGIFTER, skriv 
då ARBETS- på en huvudgren och ordet 
UPPGIFTER på en sidogren. På så vis 
oppna'r du upp for dina associationer 
och kan lagga till flera sidogrenar, med 
ord SOm -INNEHÅLL, -FORMER, -MÅL. 

Rama in eller rita figurer vid sådant 
som du spontant tycker ar sarskilt vik-
tigt. Tank på att det ar en bild du gor, en 
tavla , inte en text. 

Sådant som "logiskt" hanger ihop ham-
nar ibland på olika stallen. Då ar det 
lampligt att rita pilar som visar sam-
banden. 

Ta också med sådant som forst kan 
verka ovidkommande. Då skapar du 
oppningar fornya associationer. 

Om du kor fast, valj ett nyckelord, vil-
ket som helst (satt fingret mitt i en text 
och valj narmaste substantiv eller verb). 

Fortsatt tills du "fått ur dig" så mycket 
att du kanner dig nojd . 

Darefter, redigera din mindmap: 

Ett bra satt ar att ringa in sådana tan-
kegångar som hanger samman (anvand 
garna olika farger). 

Numrera med hansyn till vad som ar 
viktigast eller med hansyn till lamplig 
ordning i en tankt framstallning. 

Komplettera under redigeringen med 
nya grenar, nyckelord och teckningar 
nar nya associationer dyker upp. 

Andra anvandningsområden: 

Vid telefonsamtal: Forbered (viktiga) 
telefonsamtal med ett par minuters 
mindmapping. Då glammer du inget 
vasentligt under samtalet. Bygg vidare 
på mindmappen under samtalet som 
dokumentation. 

Som goralista: Mycket av den stress 
vi upplever i arbetet kommer av osaker-
het om vad som ar viktigast och ibland 
en radsla for att man skall glamma 
vasentligheter. Gor en mindmap over 
vad du måste gora . Med bilden framfor 
dig kan du sedan i lugn och ro (!) priori-
tera och planera . 

Vid studier: Mindmapping ar ett ut-
markt satt att behålla kontrol len i en 
studiesituation. (Mer om detta i nasta 
kapitel.) 

Under moten: Kreativa moten av olika 
slag kan stimuleras om "bladderblocket 
laggs på bordet" och alla bidrar till en 
gemensam mindmap. 
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D en viktigaste fordelen med mindmapping ar att den 
stimulerar associationerna. Varje tanke som dyker 
upp kan hitta en plats i figuren. Mindmapping ar 

darmed ett satt att skilja den kreativa tankeprocessen (sjalva 
mindmappandet) från formuleringsprocessen (dvs det slutliga 
manuskriptet). Det normala ar namligen att dessa två proces
ser hela tiden stor varandra - tankens fria associerande å ena 
sidan och det formella kravet på struktur och språklig formu
lering å den andra. 

En annan betydande fordel ar att en mindmap ar mycket 
lattare att avlasa vid ett senare tillfalle an vad de traditionella 
anteckningarna ar. Det visuella monstret, forstarkt av farger 
och figurer och pilar, underlattar for hjarnan att återvanda till 
den situation som var for handen då anteckningen skapades. 
Linjara anteckningar ger sallan den mojligheten och det ar till 
och med vanligt att man har svårt att å ter kalla inneborden av 
de forkortningar som gjordes. 

Attmindmappingtekniken ar over lags en traditionell, lin jar 
anteckningsteknik under forelasningar torde vara obestridligt, 
dock finns det många som har vittnat om att inte ens mind
mappingtekniken har lost problemet med att fora bra anteck
ningar under forelasningar. Mitt tips ar då att sanka ambi
tionsnivån och acceptera att anteckningarna mera liknar 
osammanhangande klatter, kanske på flera sidor. Menge dig 
då också fem a tio minuter efter forelasningen då du "for sam
man" klottret till en mindmap over det mest vasentliga. 

Tekniken ger dig darmed hjalp att upprepa och fordjupa 
inlarningsprocessen med allt vad det innebar av att ta tillvara 
mojligheten till bestående kunskap. 

Till sist: Vid utvecklingsmoten av olika slag kan en hel 
grupp anvanda samma blad for att i mindmappens form fora 
diskussionen framåt och samtidigt skapa ett gemensamt do
kument. 
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Mindmapping igrupp. Har inuenterar man uilka egenskaper som kan 
få fler kunder att ualja den egna produkten. (l det har fallet var de fem 
huuudgrenarna giuna.) 
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Konsten att 
studera 

E n kollega till mig satt en dag och bladdrade forstrott i 
en nyutkommen bok om strategisk planering - en, på 
typiskt amerikanskt maner, ganska tjock bok. "Vad 

letar du efter?" frågadejag. "Det vet jag inte forranjag eventu
ellt hittar det" var hans underfundiga svar. Vårt forhållande 
till faktabocker kan grovt sammanfattas i fyra kategorier: 

l. Vi vet exakt vilken information eller kunskap vi ar ute 
efter och går direkt på målet. Till den kategorin hor 
bruks an visning ar, handbocker och telefonkataloger. 

2. Vi vet att boken innehåller beskrivningar och forklaringar 
av sådant vi vill lara oss och via innehållsforteckningen 
kan vi l eta up p och koncentrera oss på de avsnitt som ar av 
intresse. Vi vet vilka "frågor" vi har och saker nu efter 
svaren ("vilka proteiner medverkar i blodets koagula
tionsprocess?"; "hur beraknas medelvardet av tiden mel
lan två maskinunderhåll?"). 

3. Vi har intresse av amnesområdet utan att vara sakra på 
vad vi kan få ut av boken, men ar beredda att ge den en 
chans och borjar lasa den. 

4. Vi kanner av något skal forvantningar på oss att vi skall 
"ha last boken", kanske till och med tente ra på den i en eller 
annan form- och ar darfor mer intresserade av att motsvara 
de stallda forvantningarna (kraven) an av boken som 
sådan. 
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Det har kapitlet ar tillagnat dem som kanner igen sig i 
ka tegorierna 3 och 4 och som vill forsoka att få ut mer av sådana 
backer, men med mindre anstrangning. 

Personer med stor lasvana och gedigna amneskunskaper 
kan u tan mod a las a flera fackbocker i veckan. De har successivt 
utvecklat sin spontana larprocess och angriper boken på ett 
h elt annat satt an de som saknar motsvarande lasvana. 

Rur bar de sig åt? Konsten att studera effektivt ar delvis 
en traningsfråga, delvis en fråga om teknik. 

Om detta ar viktigt for dig foreslår jag att du valjer en 
aktuell faktabok och tar dig an denna på det satt som beskrivs 
nedan. En eller ett par sådana erfarenheter ar tillrackligt for 
att du skall ha tillagnat dig tekniken , resten ar traning. 

Men dessforinnan, några ord om utgångspunkterna, framst 
om de "gamla vanor" som du kan behova andra på. 

A lllasning ar en dialog mellan forfattaren och lasaren. 
Detta vet t ex skonlitterara forfattare och skriver 
darefter. Fackboksforfattaren daremot tenderar, ge

nom sin ambition att vara fullstandig, att utestanga lasaren 
från dialogen. Resultatet blir latt en monolog med få , om nå gra, 
oppningar for reflektion och eftertanke. 

Som jag pekat på tidigare disponerar garna specialister sin 
skrivning utifrån sitt satt att tanka (logiskt) snar are an utifrån 
lasarens satt att liira (organiskt). Det staller till problem for 
alla som brukar lasa fackbocker på ungefar samma satt som de 
laser skonlitterara texter (start på forsta sidan, langst upp till 
vanster), eftersom de darmed overlåter åt forfattaren att be
stamma over larprocessen. 

Få fackbocker ar så skickligt skrivna att denna form for 
studier ger det basta utbytet. Det ar alltså ingen bra ide att lasa 
en fackbok sida for sida, rad for rad. Och det behovs in te heller 
som vi skall se. Samma lasbeteende (sida for sida) leder latt 
också till att lasaren gång på gång fastnar i svårbegripliga 
resonemang och lagger stora anstrangningar på att ta sig 
igenom hindren - alternativt ger upp. Med ett mindre "lydigt" 
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lasbeteende ar det battre att hoppa over de svåra avsnitten fcir 
att sedan återvanda till dem nar den vidare lasningen gi vit mer 
kott på benen. "Gor som nar du lagger pussel!" uppmanar Tony 
Buzan i boken "Anvand huvudet battre". 

Detta ar i korthet Buzans huvudide (redan antydd tidiga
re): Nar vi lagger pussel borjar vi inte "hogst upp till vanster" 
fcir att sedan fcirsoka foga in pusselbit efter pusselbit. I stallet 
startar vi med alla kantbitar så att vi får en ram. Alla tydliga 
gestalter (kyrktorn, alptopp eller vad det nu kan vara) laggs 
ihop var fcir sig och placeras på fcirsok in i helhetsbilden. 

Nar gestalterna borjar bli tillrackligt stora och många, ar 
det latt att foga ihop dem till storre enheter och till slut ar hela 
motivet (gestalten) klar- trots att kanske halften av bitarna 
återstår. Om alla återstående bitar ar blå och skall bilda 
himmel behover vi knappast fortsatta om syftet ar att se bilden. 
Vi kanske till och med kunde stoppat långt tidigare. 

På motsvarande satt, menar Buzan, kan vi narma oss en 
fackbok genom att fcirst skapa en oversikt (ramen), darefter 
soka oss fram tilllattbegripliga budskap (gestalter) som succes
sivt fogas samman till storre helheter. 

Vi kan också uttrycka det på ett annat satt: Om fcirfattaren 
inte lyckats gora en pedagogisk redigering av sitt manuskript 
så kan vi gora "en pedagogisk redigering" i vårt satt att angrip a 
boken. Det ar (forstås) larprocessen som skall styr a ditt satt att 
studera, inte fcirfattarens logik. 
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S teg for steg: Las fcirslagsvis fcirst igenom texten nedan 
och anvand sedan sammanfattningen langre fram (sid 
188-189) som en checklista nar duger dig i kast med den 

fackbok du valt att prova tekniken på. 

l. "Se tillatt du blir intresserad!" Uppmaningen ar inte så 
marklig som den kan te sig. I likhet med min kollega som satt 
och bladdrade i en fackbok efter nå got anvandbart, ar det en bra 
ide att fcirst skaffa sig en overblick och bygga upp en fcirvantan. 
Bladdra och koncentrera dig på rubriker och bilder. Prova om 
bilder och bildtexter ger dig associationer till sådant du redan 
har erfarenhet av. Satt små "notisar" som bokmarken på de 
platser dar du hittar något intressant och skriv ett nyckelord 
eller två på dem. (Jamfcir med hur manniskor narmar sig tex 
en lunchbuffe: De som har erfarenhet går ett varv med den 
tomma tallriken i handen och bygger upp aptiten allteftersom 
de i tankarna provar olika kombinationer.) 

Darefter en kort paus dar du, helst med anteckningsbloc
ket i handen (och garna med hjalp av mindmapping), funderar 
over i vilka situationer du skulle kunna ha nytta av det du nu 
bedomer att du kan få ut av boken. Det du egen tligen åstadkom
mer på det har sattet ar att du skapar dig ett eget "anslag" 
genom att du soker efter bokens premiss. 

An tag att boken kort och gott heter "Hållfasthetslara". V ad 
har du fcir gladje av att lasa den från parm till parm (utover 
ambitionen att klara en eventuell tentamen)? I den inledande 
bladdringen ar det i alla fall sannolikt att du skall stota på 
något som fångar ditt intresse samtidigt som du får en allman 
kansla fcir vad boken har att erbjuda. 

Det ar ju precis så vi alla gor nar vi ar ute och flanerar som 
turister i en frammande stad och plotsligt kommer till ett torg: 
Vi stannar till, ser oss omkring, "tar in mangder av intryck" och 
staller oss omedvetet frågan "Vad kan jag få ut av det har?". 
Skillnaden mellan boken och torget ar att torget "presenterar 
sig sjalv", medan du får bladdra igenom boken fcir att få 
motsvarande overblick. 
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Om du mot fcirmodan in te lyckas mobilisera något in tresse 
och framfcirallt saknar koppling till direkt nytta, hitta på en! 
Bestam dig tex for att "den har bokens huvudpoanger skall jag 
beratta om for mina arbetskamrater i morgon" eller "den har 
boken skall jag summer a i form av en artikel på två sidor och ge 
till min chef'. 

Det som hander i den har processen, ar att du bygger upp 
en mental beredskap som utgår från dig, dina erfarenheter och 
din situation. Du har inlett en "dialog" med fcirfattaren, trots att 
denne kanske in te alls inbjuder till en sådan. Och framfcirallt: 
Det ar fortfarande du som har kontrollen. 

2. "Sok efter anvandbar information." Har racker det som 
regel med att lasa inledningar och avslutningar av kapitlen. 
Forfattare har namligen en tendens att inleda med "i det har 
kapitlet skall jag ... " och/eller avsluta med "i det har kapitlet har 
jag ... ". 

Fungerar inte det, borja då lasa kapitlet ungefar en fjarde
del från slutet. Dar brukar namligen kapitlets huvudpoang 
hamna. (Detta kan du också prova nar du laser tidningsledare, 
kulturartiklar eller debattartiklar. Verkar det intressant 

' "backa" ytterligare osv.) 
Du kanske undrar om du inte på det har viset missar den 

logiska foljden i framstallning. Men det ar i sjalva verket 
poangen: Hjarnan har inga problem med att sortera och skapa 
gestalter o beroende av den logiska foljden. Tvartom ger det har 
sattet att saka information fler associationer till det du redan 
kan och har erfarenhet av. Och det ar precis det du behover for 
att hålla din egen larprocess igång. 

Under detta sokande, fortsatt att skriva nyckelord på små 
notisar att placera som bokmarken. Fortsatt också att gora 
anteckningar (en mindmap) om sådant du finner av intresse. 

3. "Sok efter samband som racker till slutsatser - kom
plettera med mer information efter behov." Så ar det dags 
att ta en ny paus for reflektion och eftertanke. Vilka slutsatser 
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har du dragit så har långt? Vad ar det for skillnad mellan det 
du visste innan och det forfattaren forsaker lara dig? 

Kanske upptacker du då att viktiga "pusselbitar" saknas. 
Med bokmarkenas hjalp kan du då latt gå in i boken igen och 
saka efter det saknade. Den har kompletteringen kan också 
med fordel goras med hjalp av andra framstallningar i samma 
amne. Det bidrar till flera associationer som stOd for slutsatser 
och forståelse. 

4. "Jamfor dina slutsatser med forfattarens, korrigera 
efter behov." Fortsatt på det viset tills du tycker att du 
forstått vad fcirfattaren vill saga och stall dina egna slutsatser 
mot dem som fcirfattaren presenterar. Ar ni overens? 

Om in te, notera skillnaderna och fcirsok att forstå orsaken 
till olikheterna. 

Det art ex mycket vanligt att man som lasare håller med 
forfattaren "i princip". Det kanske till och med ar så att du 
upplever fcirfattarens slutsatser som en serie sjalvklarheter, så 
att det enda utbytet av studierna blir att du fått en sorterad 
lista over det som du redan "visste", (exempelvis "Forutsatt
ningarna for att up p nå totalkvalitet ar att alla berorda forstår 
vikten av att allt det som kunden vardesatter motsvarar hagt 
stallda krav och att ledningsformerna stimulerar ett sådant 
beteende ... "). 

Det verkliga utbytet får du fcirst sedan du funderat over 
vilka konkreta andringar i din egen verksamhet som skulle 
behovas for att uppnå dessa "sjalvklarheter". Forfattares ibland 
overgripande och lite abstrakta satt att resonera bor inte 
forleda dig att sjalv bli abstrakt. Ditt bidrag i dialogen med 
forfattaren ar din egen erfarenhet, din egen kunskap och dina 
egna behov. 

5. "Simulera anvandningen av kunskapen, komplettera 
efter behov." Dagens idrottsman får lara sig att feire ett lopp 
eller en match fcirestalla sig forloppet steg for steg som en film 
på nathinnan. På så vis "programmeras" hjarnan for det onska-
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de beteendet. Du kan sjalv prova detta om du tex ar på vag till 
ditt kontor for att prata med någon och vet att du också måste 
ham ta nycklarna som ligger i oversta skrivbordslådan. Om du 
ar radd att du skall glOmma nycklarna kan du vara hjalpt av att 
"spela upp" forloppet i fantasin ("jag oppnar ytterdorren, går 
direkt till mitt rum, oppnar lådan, ser nycklarna, tar dem, 
stopp ar dem i fickan, kramar om dem hårt så att det nastan gor 
ont i handen ... "). Nar du sedan kommer till kontoret hjalper dig 
dina associationer att komma ihåg vad du gjorde i fantasin
hjarnan "blir inte nojd" forran den registrerat kanslan i han
den. Metoden kallas "imaging" och har stor betydelse for den 
nytta du har av dina nyvunna kunskaper. 

Poangen ar ju att du skall ha tillgång till kunskapen i det 
ogonblick du behover anvanda den. Anta tex att du last en bok 
om barnuppfostran dar det bl a sags foljande: 

"Det dr viktigare att barnet får uppmaningar om hur det 
skall bete sig, dn instruktioner om hur det inte skall bete sig. I 
annat fall blir barnets uppmdrksamhet inriktad på den felakti
ga handlingen i stdllet for på den korrekta handlingen. Man har 
t ex konstaterat att unga och ovana cyklister tenderar att kora 
på ett hinder ddrfdr att deras uppmdrksamhet, rddsla, dr så 
starkt riktad mot hindret som sådant, medan de som dr mera 
vana riktar sin uppmdrksamhet på undvikandet av hindret 
vilket gor att det inte blir någon konflikt mellan uppmdrksam
heten och handlingen. " 

Du tycker att det låter klokt, men har du lart dig något som 
du har anvandning for? 

Dagen darpå vid matbordet spiller något barn mat från 
skeden och du sager: "Forsok låt bli att spilla!" 

Hade du vid lasningen av boken "forestallt" dig situationen 
vid matbordet, och "programmerat" dig for hur du skulle bete 
dig i en sådan situation, ha de din a associationer i stall et fått dig 
att valja en annan uppmaning: "Forsok att hålla maten kvar på 
skeden!" 

Psykologerna gor skillnad mellan vad de kallar det seman
tiska respektive det episodiska minnet. (I båda fallen ror det sig 
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om långtidsminnet. ) Det episodiska minnet kan enklast be skri
vas som minnet av handelser och ar forknippad med mangder 
av associationer- ansikten, lukter, ljus, ljud, kanslor etc. I det 
semantiska (språkliga) minnet saknas merparten av detta. 
Darfor ar det också lattare att komma ihåg (återskapa) handel
ser an utsagor. Darav den klassiska frasen: "Jag hor och jag 
glommer,jag ser ochjag kommer ihåg,jag gi::ir ochjag forstår." 
Genom "imaging" kan det semantiska minnet byggas ut med 
typiska episodiska inslag och blir darigenom betydligt mer 
lattillgangligt. 

(Den beromde psykologen Piaget hade lange ett starkt 
minne av hur han som barn blev utsatt for ett kidnappningsfor
si::ik. Fi::irst långt upp i vuxen ålder visade det sig att barnflickan 
diktat upp hela historien. Berattelsen hade. via hans fantasi 
kommit att bli ett episodiskt minne, helt och hållit byggt på ett 
semantiskt.) 

Slutsatsen av allt detta ar egentligen ganska enkel. Det 
kanske bara behi::ivs fem min u ters reflektion over olika konkre
ta situationer dar kunskapen kan komma till nytta. Genom att 
i fantasin simulera hur den då kan anvandas skapar du en 
"episodisk minnes bild" som ar forhållandevis lattillganglig nar 
du senare hamnar i en liknande situation. 

Stor hjalp har du naturligtvis då också av hur du inledde 
din lasning- hur du lyckades med att bygga upp ditt intresse 
och forestallning om mojligt utbyte. 

N ar du kommit så har långt kan det mycket val visa sig 
att du i sjalva verket bara last en fjardedel eller en 
femtedel av bokens text. Men trots det har har du fått 

ut allt vasentligt, och dartill på ett satt som du har mer gladje 
av. Och som sagt, prova att folja den har modellen tamligen 
systematiskt en eller ett par gånger. (Se sammanfattningen på 
nasta uppslag.) 

Det ger dig de goda erfarenheter som sedan gor att du kan 
narma dig varje ny fackbok på ett helt annat satt an tidigare. 
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Sammanfattning: 

l. "Se till att du blir intresserad!" 
Bladdra igenom boken. 
Studera bara rubriker och bilder. 
Skriv nyckelord på "notisar" att placera som bokmarken. 

Ddrefter: 
Fundera over situationer dar det som boken tycks handla 
om kan vara till nytta for dig. 
Gor anteckningar, mindmap. 
Ser du ingen omedelbar anvandning, hitta på en (foredrag
ning, summering på ett par A4-sidor, brev till en god van). 

2. "Sok efter anvandbar information." 
Las kapitlens inledningar och avslutningar. 
Kom plettera eventuell t med att las a med start en fj ard edel 
från kapitlets slut. 
Fortsatt att skriva notisar (bokmarken) och att fora an
teckningar (bygg vidare på mindmappen). 

3. "Sok efter samband som racker till slutsatser- kom
plettera med mer information efter behov." 
Sok efter samband, slutsatser, gestalter. 
Komplettera efter behov med att l eta up p saknad informa
tion. 
Skriv ner vad du kommer fram till. 

4. "J amfor dina slutsatser med forfattarens, korrigera 
efter behov." 
Studera forfattarens slutsatser ochjamfor med dina egna. 
Stall slutsatserna mot din egen praktiska erfarenhet och 
notera både overensstammelser och motsattningar. 

5. "Simulera anvandningen av kunskapen, komplet
tera efter behov." 
Gå igenom i fantasin olika situationer då du kan anvanda 
kunskapen och vad det skulle innebara. Skriv. 
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Las en bok som du lagger pussel. 

Vilka element ingår? 
Studera rubriker, bilder, diagram 
- allt utom den lopande texten. 

L eta efter "konturerna" . 
Sok i kapitlens inledningar 
och avslutningar. 
Markera med lappar. 

Sta ll frågor, sok efter samband 
- meningsfulla helheter. 

Sok efter de återstående bitarna: 
Vi lken ar din slutsats? 
Vi lken ar forfattarens? 

Oversatt kunskapen till praktisk 
anvandning, "nar, var, hur" 
- ar det något som sa knas? 
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Andra satt 
J a~ ble~ vid ~tt till~alle o.mb~dd at~ lagga upp en undervis

mng 1 kap1talratwnahsermg pa ett foretag. Efter det 
inledande arbetet konstaterade jag att en sådan under

visning vore tamligen meningslos. Det visade sig namligen att 
det ekonomiska informationssystem som fanns på foretaget 
var så utformat att det premierade fel beteenden: Inkopsche
fens arbetsinsatser varderades tex utifrån hans formåga att få 
så stora rabatter som mojligt. Daremot inte alls utifrån på 
vilket satt han bidrog till att hålla kapitalbindningen nere. 
Darfor var det sjalvklart for honom att kopa så stora kvantite
ter som mojligt for att få maximal rabatt. Detta beteende skulle 
nappeligen forandras efter en kurs i kapitalrationalisering. 
Mitt forslag blev darfor i stallet att informationssystemet (och 
"beloningssystemet") skulle ses over. Darmed behovdes ingen 
egentlig undervisning, inkopschefens beteende skulle automa
tiskt anpassa sig till det nya systemet. 

Den fråga som jag vill aktualisera med detta snabbt skis
serade exempel ar de "pedagogiska hjalpmedel" som finns 
utanfor undervisningslokalen. Faktum ar att vår dagliga om
varld rymmer en mångfald av sådana. 

Ett annat exempel: På ett aluminiumverk hade man vissa 
kvalitetsproblem. Trots intensiva utbildningsinsatser blev 
forbattringarna bar a marginella. Tills en dag någon kom på att 
tvatta de sedan åratal igengrodda takfonstren. Plotsligt gick 
kvalitetsnivån upp markbart. 

Andra exempel ar arbetsrotation men också tex mojlighe
ten att under en tid "praktisera" på någon annan an den egna 
avdelningen. Medverkan i utvecklingsprojekt av olika slag kan 
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på samma satt ersatta undervisning av mera konventionellt 
slag. Liksom forandringar i samarbetsformerna. 

Detta ar också en tydlig tendens i dagens foretag: Kom
petensutveckling ar en angelagenhet for alla och utgor en 
alltmer integrerad del av det dagliga arbetet. Darfor forandras 
också utbildningsavdelningarnas roll från att bara vara foreta
gets "kursinstitution" tillatt funger a mer a som ett konsultativt 
stod åt linjecheferna. 

En betydelsefull effekt av denna utveckling ar att former
na for att identifiera utbildningsbehov darmed också andrats
från att uttryckas i "behov av kurser" till "behov av vissa 
specifika erfarenheter". 

Det har, som vi snart skall se, också lett till en omprovning 
av sattet att se på foretagens utbildningsaktiviteter. 

!bland kan verkligheten sjalu vara det basta undervisningshjalpmedlet. 
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BevisbOrdan 
F or den som trillar overbord från en båt ar vardet av 

simkunskap obegransat. Som bidrag i friluftslivet har 
samma kunskap ett betydligt mindre varde. Som hjalp 

i matlagningen har den inget varde. 
Nej, att forsoka bestamma vardet på kunskap kan bara 

leda till filosofiska betraktelser. Likafullt ar frågan om vardet 
på viss kunskap angelagen, namligen i samband med bedom
ning av utbildningsbehov och vid vaiet av satt att tillgodose 
detta. Och det ar mot den bakgrunden resonemangen i det har 
avsnittet skall ses. 

I ett foretag ar kunskapens varde naturligtvis direkt 
knutet till arbetsresultatet och affarsverksamheten. Bok
foringstekniskt resonerar man så har: Material som kopts for 
100 kr foradlas genom arbete till en produkt. Om arbetsinsat
sen kostar 200 kr, då ar vardet på produkten 300 kr. Detta ar 
alltså bokfort varde. 

Om kunden ar villig att betala 400 kr for produkten, då ar 
det detta som ar vardet. Vi kan kalla det for kundvardet. 

Iden med all kompetensutveckling i foretag (dvs utbild
ning och annan traning eller utveckling av manniskornas 
formåga) kan relateras till dessa två "varden", bokfort varde 
(kostnad) och kundvarde (pris) . Och det ar också efter dess a två 
huvudlinjer foretagsledningen arbetar: ner med kostnaderna, 
upp med priset/vardet (genom battre service, battre kvalitet, 
battre leveransformåga etc). 

Ett problem ar att dessa stravanden uppfattas som varan
dras motsatser, eftersom vi lart oss betrakta kostnader som 
något nodvandigt ont. Stamningen i ett foretag som sysslar 
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med kostnadsjakt ar en helt annan an stamningen i ett foretag 
som sysslar med fornyelse, investeringar, utveckling av service 
och kvalitet etc. 

Det forra behovet accentueras i dåliga tider och upplevs 
defensivt, det senare upptrader i goda tider och upplevs offen
sivt. Det dar kanner vi alla igen. Liksom svårigheten att gora 
både och samtidigt. Attityden till kostnader ar grundmurad. 

Darfor ar det intressant att studer a foretag som lyckas oka 
kundvardet på sina produkter samtidigt som kostnaderna inte 
okar eller till och med minskar. 

D ar tycks man ha lart sig att se på kostnaderna på ett 
annat satt. Varje kostnadskrona ses som en resurs for 
att skapa vinst. Då blir frågan inte langre "hur vi kan 

undvika kostnader", den blir i stall et "var gor kostnaderna bast 
nytta". Det ar den konstruktiva inneborden av begreppet re
sursallokering eller kostnadsallokering. Med detta satt att se 
på kostnader bortfaller den skenbara konflikten mellan "lagre 
kostnader" och "okat kundvarde". Och utmaningen, premissen, 
blir tydlig och utan egentliga motsattningar: "Om vi lar oss 
anvanda våra begransade resurser dar de gor bast nytta, då 
okar lonsamheten och darmed våra resurser." 

Detta stammer också val med tendensen att ersatta be
greppet "kostnadsmedvetenhet" med begreppet "affarskans
la". (En intressant reflektion i sammanhanget ar att vissa 
foretag trots att de hyllar marknadsekonomin och marknads
krafterna som regulator av kostnad/varde fortsatter att styra 
foretagets inre liv enligt planhushållningens principer.) 

Alla utbildningsbehov (och behov av annan kompetens
utveckling) kan alltså relateras till formågan att anvanda 
resurserna (kapital och kompetens). Och all utbildning kan 
varderas med hansyn till det mervarde som skapas genom att 
resurserna anvands på ett annat satt. 

Ett exempel: Antag att en saljare får order från i genom
snitt 10 procent av de kunder han eller hon besoker. Fråga: Vad 
skulle kunna o ka den andelen? Ett svar skulle kunna vara 
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"battre urval av kunder att besoka". Då behover saljaren battre 
kunskap om på vilka grunder urvalet gors. Anta vidare att 
detta innebar en forskjutning mot mer kravande kunder dar 
konkurrenterna dessutom ar mer aggressiva. 

For att lyckas måste saljaren darfor lara sig mer om hur 
dessa kunder resonerar och om vilka fårdelar hos den egna 
produkten som kan tankas vara betydelsefulla for kundens satt 
att gora sitt val. 

Låt oss saga att dessa insatser bedoms kunna leda till en 
okning i triiffsakerheten med en eller ett par procentenheter. 
Resultatet skulle då bli en forsaljningsokning med 10 till 20 
procent. Och vardet kan bestammas. 

Ett annat exempel: På ett fåretag arbetar konstruktorerna 
forst fram en ny produkt, darefter tar produktionsteknikerna 
over och bestammer hur produkten skall produceras. 

Under detta arbete tvingas produktionsteknikerna att i 
flera omgångar gå tillbaka till konstruktorerna for att disku
tera nodvandiga andringar i konstruktionen for att underlatta 
produktionen. Detta tar inte bara tid. Det innebar också 
misshushållning med bådas resurser. Frågor: 

V ore det mojligt att konstruktorer och produktionstekniker 
borjar arbeta tillsammans tidigare i projektet? 

Vad skulle vardet av en sådan forandring vara i form av 
kortare totaltid, mindre misshushållning av resurserna och 
kanske listigare lOsningar? 

Vilken ar den nodvandiga och tillrackliga kompetens
okningen som gor det sannolikt att denna andring i resurs
anvandningen kan genomfåras? 

I båda fallen ar det forhållandevis latt att bedoma det 
potentiella vardet av forandringen. Min poang ar dock att 
samma sorts resonemang bor foregå all sorts utbildning. 

Det racker inte med svepande slutsatser av typen "de 
måste lara sig mer ekonomi" eller "en breddutbildning i total
kvalitet skulle inte skada". Vad som behovs ar en rimligt bra 
uppfattning om vilka beteenden som man onskar andra på, en 
kansla for mojligheten att nå denna forandring och en fårestall-
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ning om vardet av den. Jag anvander medvetet ord som "upp
fattning", "kansla", "fårestallning" eftersom jag mera tror på 
skickliga, men inexakta, bedomningar an på fårment exakt 
sifferexercis. 

Att jag agnar dessa sjalvklarheter så stor uppmarksamhet 
hanger samman med en lång erfarenhet av vilka svårigheter 
det i praktiken tycks vara att identifiera och inventera utbild
ningsbehov på det har sattet. In sikten finns hos många av dem 
som yrkesmassigt arbetar med kompetensutveckling i olika 
former. 

Det ar in te dar problemet ligger. Det ligger till stor del hos 
bestallarna- dvs hos ledningen, cheferna och eleverna sjalva. 
Vilket val inte ar så konstigt med tanke på att dessa frågor 
(kompetensfårsorjning) i decennier har overlåtits åt andra. 

E tt stort steg framåt vore att minska på diskussionerna 
om kunskapsbehov i termer av kursinnehåll och agna 
betydligt mer energi åt att faststalla vilka forandringar 

i beteenden (och darmed i resursanvandningen) det ar som 
efterstra vas: 

"Vi vill att konstruktorer och produktionstekniker från och 
med projekt X skall arbeta tillsammans redan på konstruk
tionsstadiet och ta gemensamt ansvar fram till fardig produkt. " 

"Vi vill att saljarna skall valja vilka kunder de besoker med 
storre precision och medvetenhet." 

Då kan också "chefens mål" bli "elevens mål": 
"Jag vill studera vår nuvarande kundbas for att få en battre 

forestallning om vad som ar gemensamt for de kunder som 
valjer oss framfor konkurrenterna." 

Handgripliga ideer om onskvarda, konkreta forandringar 
i verksamheten ar den enda rimliga grunden for att faststalla 
utbildningsbehoven -liksom får att valja former får hur dessa 
skall tillgodoses. 

Jag har mott o lika reaktioner på detta resonemang. I 
några fall menar man att det ar ett for snavt och alltfår cyniskt 
och "krasst ekonomiskt" satt att resonera. Personligen tycker 
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jag det ar mer cyniskt att uppta andras tid med att undervisa 
om sådant som eleverna varken ser, eller faktiskt har, någon 
gladje av. 

Samtidigt ar jag dock fullt medveten om att det finns 
mangder av vardefull utbildning som in te ar alldeles enkel att 
relatera direkt till onskvarda fcirandringar i verksamheten -
dvs kurser, seminarier och konferenser dar utbytet inte ar 
forutse bart. 

Men aven i dessa fall kan undervisningens upplaggning 
och deltagarnas satt att delta i den fcirbattras om man var fcir 
sig eller tillsammans bestammer en avsikt. Den kan vara så 
enkel som "att få ideer om vad vi borde gora mera av respektive 
mindre av for att battre mota kundernas krav l ge de andra 
avdelningarna bdttre service" osv. 

Se det så har: Bevisbordan for utbildningens varde borde 
framst ligga hos dig som bestallare eller elev. Den tanken ar 
in te mer orimlig an att bevisbordan fcir vardet av en ny maskin 
ligger hos koparen. Sjalvklart må ste leverantbren bestå med en 
produkt som motsvarar de onskade egenskaperna, men det ar 
anvandaren av den som till syvende og sidst avgor vilket dess 
varde blir. 

Alltså: Kunskapens varde kan bara bedomas av den som 
ager den. 
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Kvalitet 
V ad skiljer egentligen en bra kurs från en dålig kurs? 

Vid ett tillfalle råkade jag hora fciljande replikskifte: 
"Var det en bra kurs?" - "Ja, det tror jag."- "Vad larde 

du dig?" Svaret drojer: "Det vet jag inte, det har jag faktiskt 
glbmt!" 

Replikskiftet avslojar ett par intressanta fcirhållningssatt: 
Eleven "tror" att kursen var bra och lagger darmed kvali
tetsbedomningen utanfcir sig sjalv och sin egen erfarenhet av 
kursen, trots alltså att eleven investerat både tid och energi. 
"Glomt" antyder att eleven inte sett någon egentlig praktisk 
nytta av kursen, utbytet forefaller vara fcirsumbart. (Om vilken 
annan investering skulle motsvar ande replikskifte vara accep
tabelt? "Den nya maskinen du kopte, dr den bra?"- "Ja, det tror 
jag."- "Vad gor den for nytta?" - "Det vet jag inte. ") 

Utmaningen består i att uppmuntra och hjalpa eleven att 
stalla krav på utbildningens totala kvalitet. 

Under decennier har man i fciretagen gjort stora an
strangningar att fcirsoka mata vardet av den undervisning som 
bedrivs. Vad man lagt tonvikt vid har visserligen varierat over 
tiden (och med ekonomins utveckling) men metoderna har varit 
tamligen ensartade. 

M atning av resultat. Darmed avses den kunskap som 
eleverna kan uppvisa vid kursens slut. Utgångs
punkten ar de uppstallda kunskapsmålen och resul

tatet mats via någon form av slutprov, kunskapsprov. 
Svagheterna i den har metoden ar framst två: For det 

fcirsta fcirutsatter det att kunskapsmålen ar ratt valda - vilket 

199 



K UNSKAPENS V ÅRDE 

ibland kan ifrågasattas. For det andra forutsatter det att det 
finns ett samband mellan kvaliteten på den kunskap som 
eleverna kan uppvisa efter kursen och deras formåga att 
anvanda denna kunskap i praktiken- vilken annu oftare kan 
ifrågasattas. 

Kunskap om olika modeller for affarsstrategi sager t ex 
inte så mycket om personens formåga att handla strategiskt. 

(Kritiker brukar kalla detta for ett "black box"-synsatt. 
Uttrycket går tillbaka till kritiken av forskningen inom psyko
logi och pedagogik i slutet av sextiotalet. Kritikerna menade att 
forskarna betraktade den manskliga hjarnan som en "svart 
låda": Man stoppar in något i den ena anden och studerar det 
som kommer ut i den andra- u tan något egentligt in tresse for 
vad som hander inuti lådan.) 

Stravan går darfår mot att ersatta kunskapsproven med 
tex praktikfall av olika slag (rollspel, problemlbsning, simule
ring), som bygger på verkliga situationer - som i sin tur 
motsvarar dem dar den nya kunskapen ar amnad att avsatta 
sina spår. Allt vanligare blir också (val planerade) examens
uppgifter med direkt koppling till verksamheten (ofta som 
projektarbete). 

Det leder till att kunskapens kvalitet och anvandbarhet 
kan bedi::imas, inte bara dess kvantitet, samtidigt som det 
fortsatta larandet (och internaliseringen) får en chans. På så 
satt får alla berorda hjalp med att bedi::ima utfallets kvalitet, 
kunskapens "riktiga" varde(= det subjektiva vardet). Detta ar 
också just det som sker i program av typen "action learning", 
"experiential learning" och "collaborative learning" (ungefar 
"larande i grupp"), dar sjalva arbetsformerna forutsatter ett 
sådant synsatt på resultatmatningen. 

M atning av elevernas vardering av undervis
ningen. Detta gi::irs (traditionellt) med hjalp av eva
lueringsinstrument med frågor av samma typ som 

man kan se i flygbolagens enkater om hur nojda kunderna ar. 
Den overgripande fråga dess a instrument egentligen staller ar: 
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"Hur nojda ar ni med vårt satt att genomfora undervisningen?" 
Frågorna avslojar rolluppfattningen att lararna består med 
undervisning som konsumeras av eleverna. Ansvaret for utby
tet laggs helt på undervisarna. 

Svagheten med denna metod ar att den, enligt min me
ning, latt leder till felaktiga slutsatser: aven om en teaterfore
stallning ar skickligt iscensatt betyder in te det automatiskt att 
pjasen gjort intryck; om någon sitter och tjurar på hotellrum
met under turistresan betyder in te det automatiskt att res an ar 
dåligt arrangerad. 

Vi har alla hort foretagsledningar som sager att "vi stoder 
med full kraft utbildningsaktiviteterna i foretaget ... kompe
tensutveckling ar viktig for vår framtid .. . manniskorna ar 
foretagets viktig a ste resurs". Tyv arr vis ar det sig all tfor ofta att 
det "stod" man talade om snarare betyder att man "tillåter att 
det sker". Det marks inte minst i dåliga tider då budgeten for 
utbildning i regel ar bland det forsta som dras ner på (medan 
annan utbildning okar for att "sysselsatta dem som blivit 
undersysselsatta!"). Då hjalper inte statistiken over nojda 
kursdeltagare. 

Bakom detta måste ligg a en forestallning om att utbildning 
i olika former har liten effekt i det korta perspektivet. (Samma 
tendens kan man for ovrigt skonja i foretagens annonserande: 
i goda tider han dl ar annonserna mer a om "långsiktighet", "vi 
tar hand om dig", men också om t ex foretagets mission, 
varderingar och roll i samhallet. I dåliga tider ar annonserna 
mer produkt-/saljorienterade, "kom och kop, kom och kop ... "). 

Kort sagt, man tycks inte tro på utbildningens mojlighet 
att avsatta omedelbara effekter, att utbildningen kan vara en 
metod for att åstadkomma de kortsiktiga forandringar som 
efterstravas. 

Men också detta ar på vag att andras. Det marks bland 
annat på att ansvaret for utbildningen flyttas narmare linjen 
(och placeras direkt under tex marknadschefen). Vidare har 
kompetensutvecklingen (antligen) blivit en fråga for topp
ledningen. Skalet till detta kan i flera fall spåras till att det så 

202 

KVALITET 

kompetensberoende serviceinnehållet i produkterna okat och 
blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Men en vanligare 
orsak ar att foretagen i sin stravan att hålla bemanningen nere 
blir allt mer beroende av kompetensen hos dem som ar kvar. 

D 
en framsta ambitionen ar (forstås) att forsoka mata 
utbildningens effekter i verksamheten- i linje med 
resonemangen tidigare. Åtskilligt har skri vits om hur 

viktigt detta ar, men tamligen lite om hur det skulle gå till. 
Det enda rimliga ar att forsoka utgå från det som personen 

ar anstalld for att gora, och så fråga sig om vederborande gor 
detta battre som ett resultat av utbildningen. 

I foretag som foljer sina anstalldas arbetsresultat tamli
gen kontinuerligt ar det naturligtvis har utbildningseffekten 
skall avlasas. Problemet ar att de fiesta foretag in te gor så dana 
varderingar systematiskt. 

I den mån de gors, ar instrumenten ofta trubbiga och 
primitiva. (Det hogst varierande intresset for och engagemang
et i utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare visar hur 
svårframkomlig den har vagen ar.) 

Om inte medarbetarnas arbetsresultat varderas kontinu
erligt enligt någon systematisk modell ar det for mig obegri pli gt 
hur man skulle kunna mata forandringar i dessa arbetsresul
tat. Darfor måste man, enligt min mening, redan i forvag ha en 
valgrundad ide om på vilket satt undervisningens resultat 
kommer att avsatta sig i verksamheten. Och darefter saka 
konstatera om det blev så eller inte. 

Det finns ingen anledning att sarbehandla utbildningen 
från andra investeringar: Man konstaterar ett konkret behov, 
man saker alternativa losningar somjamfors ifråga om forhål
landet mellan ut byte (varde) och in sats (tid och kostnad) och tar 
ett beslut- for att en tid senare undersoka om resultatet blev 
det avsedda. 

Kan inte kunden till utbildningen (chefen/eleven) gora 
denna bedomning, vern kan då gora den? 

Det enda som talar emot denna slutsats ar att många 

203 



K UNSKAPENS V ARDE 

chefer (och medarbetare) har varit dåliga på att identifiera 
åtminstone de lite mer långsiktiga behoven av kompetens
utveckling. Men aven detta ar på vag att forandras, framst av 
tre skal: 

For det forsta: Dagens manniskor ar mycket mer kravande 
nar det galler sin personliga utveckling, och de blir darfor mer 
lyhorda for de mojligheter som utbildning, och andra former for 
påbyggnad av kompetensen, erbjuder. 

For det andra: Forandringstakten i foretagen okar stadigt, 
vilket innebar att impulserna att undersoka behovet av okad 
kompetens kommer allt tatare. 

For det tredje: Aven om centralisering av de overgripande 
besluten ar en tydlig tendens i foretagen, finns det samtidigt en 
annu tydligare tendens att decentralisera ansvaret for den 
lopande verksamheten. Med det okade, upplevda, ansvaret 
foljer också (per definition) ansvar for att den nodvandiga 
kompetensen finns tillganglig. 

D enn.a ut:eckling ~ar lett.till en valbehovlig fornyelse av 
utb1ldmngsfunktwnen 1 flera foretag. Som en utbild
ningschef uttryckte det: "Antligen har vi fått kunder 

som vet vad de vill ha." 
Precis som for alla andra varor och tjanster ar det kunden 

som har tolkningsforetrade nar det galler vardet. 
Och precis som for andra varor och tjanster ar det kunden 

som avgor vern som ger mest varde for pengarria. 
Summa summarum: De framsta bedomningsgrunderna 

for utbildningens totalkvalitet ar: 

l. Kunskapens anvandbarhet for att skapa identifierade 
mervarden i verksamheten. 

2. Stor leken på den insats (tidlproduktionsbortfall, personlig 
anstrangning, pengar) som fordras for att forvarva denna 
kunskap. 

3. Tiden från det att behovet konstaterats till dess att kun
skapen kommer verksamheten till godo. 
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Samma kriterier kan anvandas såval nar en "kravspecifika
tion" stalls upp for en viss utbildning som nar redan existeran
de utbildning skall varderas. Det hander ju namligen att 
forekomsten av en viss "lbsning" hjalper bestallaren att inden
tifiera och mera precist formulera sitt problem eller behov. 

(Jamfor med kop av dataprogram: For tjugo år sedan 
avkravdes anvandaren en detaljerad beskrivning av vilka 
funktioner det bestallda programmet skulle ha, innan system
utvecklaren satte i gång. Idag ar det vanligare att bestallaren 
forst studerar existerande losningar for att darmed få hjalp 
med att forstå vilka krav som kan och bor stallas: "Jag visste 
inte hur mitt problem såg ut forrdnjag såg en lOsning på det ... ") 

D et forsta kriteriet (kunskapens anvandbarhet) 
staller krav på både bestallare och leverantor att se 
sambandet mellan å ena sidan kunskap av ett visst 

innehåll, och av en viss kvalitet, och å den andra (sannolikhe
ten for) ett visst, onskvart beteende. Det art ex mer sannolikt 
att en person kan cykla efter att sjalv ha upptackt hur det går 
till an om personen bara lart sig teorin om hur cykeln fungerar 
och hur dess olika delar benamns. Det ar sannolikt att saljaren 
kommer att gora andra prioriteringar i sitt saljarbete om han 
eller hon får upptacka att vissa typer av de potentiella kunder
na ar mer troliga kopare an andra. Det ar sannolikt att samma 
saljare kan gora ett battre saljarbete om han eller hon kan leva 
sig in i kundens beslutsprocess och forutse hur saljargumenten 
kommer att varderas. Det ar sannolikt att en person agerar 
mera strategiskt om han eller hon får erfara foljderna av olika 
strategier i en given situation. Vardering enligt detta kriterium 
innebar alltså att bedoma om den avsedda kunskapen (innehåll 
och kvalitet) i tillracklig grad okar sannolikheten for det onska
de beteendet. Peter Drucker sager så har: 

"Backer innehåller information. Kunskap, ddremot, inne
bar formågan att anvdnda informationen vid specifika presta
tioner och arbetssituationer. Och till detta krdvs en levande 
mdnniska, hennes hjdrna eller hdnders skicklighet. " 
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F or det andra kriteriet (insatsens storlek) kan pro
duktivitetsbegreppet anvandas: Utbyte (varde) i forhål
lande till insats (kostnad). Detta fungerar vidjamforel

se mellan alternativ. Vill man gå langre, och undersoka poten
tialen for hogre grad av produktivitet (stbrre utbyte, mindre 
insats), fordras att man kan bedoma i vilken grad de nodvandi
ga forutsattningarna for inlarning ar for handen. 

Jag avser då forutsa ttningarna enligt larprocessen somj ag 
tidigare behandlat. Ett instrument for sådan vardering pre sen
teras i ett foljande kapitel. (Till detta kriterium hor forstås 
också en vardering av en alternativ anvandning av person
resurserna genom kortare utbildningstid.) 

D et tredje kriteriet (totaltiden) ar forhoppningsvis 
sjalvforklarande. Dock (for fullstandighetens skull): 
Det ar inte svårt att rakna ut vardet av att t ex en 

produktlansering kan ske tidigare eller att produktionen i en 
ny anlaggning kan nå full kapacitet på kortare tid. 

Dessutom har den allt hogre forandringstakten gjort det 
nodvandigt att (om inte annat) bli klar med en insats innan det 
ar dags for nasta! Den gamla forandringsmodellen "tina upp, 
forandra, återfrys" ("unfreeze, change, refreeze") galler inte på 
samma satt som tidigare. Dagens behov ar snarare "tina upp, 
forandra, forandra, forandra ... ". 

Den to tala tiden for genomforandet kan också ha betydelse 
får genomslagskraften: Om många manniskor i ett foretag 
samtidigt nås av ett budskap blir i vissa fall totaleffekten 
betydligt storre an om insatserna sprids over tiden. 

Dels bidrar det tillatt manniskorna upplever sig som en 
del av en rorelse och inte bara som isolerade kuggar i ett 
maskineri, vilket påverkar viljan. 

Dels blir effekten stbrre genom att kraften koncentreras 
(om hundra manniskor rycker i ett rep samtidigt blir naturligt
vis kraften storre an om någon rycker i repet en gång om dagen 
i hundra dagar). 
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Behovet 
F or några år sedan hade vi ett uppdrag for ett foretag 

inom livsmedelsbranschen. Upprinnelsen var brister i 
kvaliteten både i produktionsledet och i supporten, de 

administrativa funktionerna. Bestallningen innebar att vi skulle 
ta fram ett utbildningsmaterial for anvandning enligt princi
perna for så kallade kvalitetscirklar. 

V år lbsning bestod i att samtliga chefer skulle funger a som 
larare for sina medarbetare med hjalp av materialet. 

(Vi tycker det ar en bra ide eftersom det måste vara en av 
de viktigaste uppgifterna for en chef att vara just larare. Vi 
skulle också med den metoden nå flera av de fordelar som jag 
har berort tidigare, sid 92.) 

For att cheferna/lararna skulle kanna sig sakra på sin 
uppgift samlade vi samtliga chefer till en dryg halv dags 
genomgång av materialet (ett slags handledarutbildning). Men 
det ar inte detta jag tanker beratta om. 

Det ar i staHet vad som hande kvallen innan. Då satt vi 
namligen med foretagets VD får att bl a diskutera hur han 
skulle inleda seminariet. 

Han tyckte uppgiften var tamligen sjalvklar och foreslog 
en inledning i stil med foljande: 

"Innan vi går igång med dagens arbete vill jag bara ta 
tillfdllet i akt och uttrycka mitt fulla stod for de aktiviteter som 
detta nu handlar om ... Får ni några problem, dra er in te for att 
kontakta någon au oss i ledningen så skall vi hjdlpa er. Det dr 
uiktigt for er och era medarbetare att detta program genomfors 
med full kraft och det dr uiktigt for foretaget ... " 

Vi i projektgruppen tyckte inte att detta var det ratta 
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budskapet. VD:n blev forst forbryllad over vår kritik, men efter 
en stunds resonerande hade han tankt om, och lydelsen kom i 
staHet att bli något åt det har hållet: 

"Vi har samlat alla cheferna har idag for att vi måste gora 
någonting åt kvaliteten. Från var och en au er vill jag inom tuå 
månader från nu ha minst ett hundra forslag på storre eller 
mindre forbattringar. Dessa minst hundra forslag skall vara 
resultatet au en dialog som ni skall fora med era medarbetare ... 
(Foljt av en kort konstpaus.) 

For att underlatta denna dialog har vi tagit fram ett 
material som ni kan anuanda under traffarna med era med
arbetare ... " 

Helt bortsett från att den senare varianten stammer be
tydligt battre med ett dramaturgiskt anslag vill jag hellre se på 
dessa två varianter som ett exempel på hur utbildning kan 
positioneras. Den forsta varianten innebar stod for utbild
ningsinsatsen, medan den andra innebar krav på utveckling 
av verksamheten. 

Exemplet ar belysande också så tillvida att detju faktiskt 
var ett behov av verksamhetsutveckling som initierade projek
tet. Och detta har jag observerat i många olika sammanhang, 
hur ett behov av forandring och utveckling leder till tamligen 
krav losa (och i bland rundhanta) utbildningsinsatser, med gan
ska litet samband mellan utbildningens innehåll och form och 
de problem eller behov som den ursprungligen var avsedd att 
vara en li:isning på. 

Skalet till attj ag på nytt tar u p p denna fråga somj ag berort 
tidigare ar, att jag vill ge några exempel på frågor som kan 
stallas i samband med att ett utbildningsbehov skall underso
kas. (De bor for ovrigt vara lika anvandbara nar det mojliga 
vardet av en redan existerande utbildning skall undersokas.) 

Men forst ytterligare några exempel. 
Vid ett annat tillfalle blev jag ombedd att utveckla en kurs 

i kapitalrationalisering for ett storre foretag i verkstads
industrin. Det var på 70-talet då kapitalrationalisering var ett 
stort behov i svensk industri. ("Det ligger guld på verkstads-
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Ett av hjiilpmedlen for cheferna på livsmedelsforetaget var denna 
"ideprocessor" vars uppgift ar att se till att ideerna också blir genom
forda. Varje ide placeras på den aure rutan. Darefter går gruppen 
igenom de o lika frågorna for att se var iden slutligen blir av: på ''gora
listan" eller i någon av papperskorgarna. 
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golvet", som en industriman hade uttryckt det.) Vid samtal med 
de ansvariga cheferna på tamligen hog nivå stall de jag frågan 
om var i verksamheten de såg de stora potentialerna. Men det 
hade man egentligen inget begrepp om. 

Vad gor man i ett sådant lage? Det enda rimliga var att 
rekommendera dem att forst (tex med hjalp av en konsult med 
materialadministration som specialitet) forsoka få en bild av 
var de stora potentialerna fanns. Och darefter forsoka bedoma 
vilka av dessa som var mest varda att satsa på, ett slags 
"gorlighetsanalys" alltså. Analysen borde också innehålla åt
minstone en bra hypotes om vilket beteende hos de berorda som 
hade inverkan på kapitalbindningen. Forst darefter borde 
utbildningsfrågan tas upp. 

I ett liknande fall på ett annat foretag var det planerings
avdelningen och ekonomiavdelningen som hade huvudansva
ret for kapitalrationaliseringen. De nådde inte sarskilt långt, 
av det enkla skalet, att den framsta orsaken till den hoga 
kapitalbindningen inte låg i planeringssystemet - och inte 
heller i det ekonomiska informationssystemet. 

V ad de ha de forbisett var att orsaken låg hos arbetsledar
na som i sin ambition att aldrig stå utanjobb (hålla produktio
nen igång), beordrade fram material minst ett par veckor i 
forvag (det brukar kallas arbetsledarnas ekorre-lager). 

Forst nar arbetsledarna fick insikt om vad detta beteende 
hade for ekonomiska konsekvenser blev det sjalvklart for dem 
att minska sitt "personliga sakerhetsforråd". 

E n fo~~tsatt~ing f~r ~tt i~entifiera reell~ utbildningsbe
hov ar alltsa att hd1gt fa ett grepp om v1lka aktorer det 
ar som har det storsta inflytandet over det som skall 

forandras. Det galler också att ha en forestallning om vilken 
sorts forandring i deras beteenden som kan vantas åstadkom
ma denna forandring. 

Forst darefter går det att diskutera vilken sorts kunskap 
(innehåll och kvalitet) som med sannolikhet skulle leda till den 
onskvarda forandringen. 
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Råd och checklistor av det har slaget har visserligen en 
tendens att bli stereotypa upprakningar av sjalvklarheter, men 
de kan ha sitt varde om de relateras till ett aktuellt behov. 

Jag vill darfor foreslå lasaren att sjalv valja ut ett aktuellt 
problemområde och prova vilka svaren skulle bli på foljande 
sekvens av frågor (exemplen har jag tagit med for att illustrera 
tankegången): 

l. Vad ar problemet, behovet ... ? 
(Tex "dålig budgetuppfoljning". ) 

2. Vilka ar aktorerna? 
(Tex mellancheferna, men också de som ar system- och 

rapportansvariga- och, varfor inte, de i ledningen som 
utformat direktiven.) 

3. Vilket/vilka beteenden ar det som behover andras? 
(Tex "sen inrapportering av data", "sattet att dra slutsat 
ser av rapporter" etc.) 

4. Vilka yttre faktorer styr eller påverkar detta bete
ende? 
(Tex systemet och rapporternas utformning, oformåga att 
se det egentliga vardet av budgeten.) 

5. Vilken typ av forandring ar det som efterstravas? 
(Detta ar en huvudfråga som, framforallt med hansyn till 
svaren på de foregående, inte går att besvara med svepan
de uttryck av typen "battre disciplin". I stallet handlar det 
om vilket varde en forbattrad budgetuppfoljning skulle 
ha. Det ar rimligt att tanka sig att vardet av budgetupp
foljningen bast uttrycks som "formåga att anvanda sina 
resurser på ett produktivt satt". Då ar det denna fråga som 
kommer i centrum, inte budgetuppfoljningen som sådan. 
Då ar det plotsligt ledarskapet det handlar om. Och då blir 
budgetuppfoljningen inte en huvudsak langre, den blir ett 
verktyg. Då handlarforandringsbehovet antagligen framst 
om beslutsfattande och prioriteringar.) 
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6. Vad ar det for typ av kunskaper, insikter eller for
måga som ar kritiskt for denna forandring? 
(Det kan t ex vara kunskap om vilken betydelse det som 
gors på avdelningen har for de interna och/eller externa 
kunderna. Det kan vara insikt om vad som ar foretagets 
huvudstrategi respektive dess marginalstrategi. Det kan 
vara kunskap om den egna personalens egenskaper och 
intressen. Eller det kan helt enkelt vara fråga om formå
gan att utlasa ur rapporterna vad de avslojar om resursan
vandningen, och, framforallt, vad en alternativ anvand
ning av resurserna skulle leda till.) 

Det kan vara vart mycket pengar att lagga ner arbete på den 
har analysen. Om man alltfor snabbt accepterar den forsta 
tanke som faller en in ("låt oss gora en tvådagarskurs i budget
uppfoljning") ar risken stor att utbytet blir tamligen magert. 

Med en analys av det skisserade slaget okar sannolikheten 
for traffsakerhet betydligt. Kanske skullet ex cheferna i ex em p let 
få betydligt mer ut av en utbildning dar de fick lara sig att på 
ett konstruktivt satt inventera sina resurser och prova olika 
satt att anvanda dessa som ett slags simulering. 

De skulle då också upptacka behovet av budgetuppfoljning 
liksom, mojligen, att det nuvarande systemet bar a delvis tillgo
doser de behoven. Med resultatet att också de systemansvariga 
skulle kunna få det som de sakert under lång tid onskat sig, 
namligen anvandarnas aktiva medverkan i vidareutveckling 
av systemet. 

Samma sorts resonemang ar naturligtvis i hogsta grad 
giltigt for dig nar du som elev skall deltaga i en kurs eller 
studer a på egen hand: "V ilket problem skulle detta kunna vara 
en losning på?" ar en bra inledande tankestallare. 

Nasta fråga galler beteendeområdet, dvs i vilken funk
tion ar kunskapen en mojlig hjalp: beslutsfattandet, prio
riteringarna, umganget med kunder, eller vad det nu kan vara. 

Darnast galler det typen av forandring som efterstra
vas. Om huvudområdet ar exempelvis "prioriteringar" (egna 
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prioritering ar) så kan typen av forandring vara "satsning på de 
lonsammaste kunderna", "battre delegering", "formåga att val
ja ut de arenden som har storst betydelse langre fram i proces
sen". 

Genom att fantisera och reflektera på det har sattet så 
"programmerar" du dig for storre mottaglighet for sådant som 
du har direkt nytta av. Det ger dig också underlag for att på 
forhand bedoma huruvida kursen eller boken overhuvudtaget 
ar vard att satsa på. 

Det faktum att många inte "tycker sig ha tid" att delta i 
utbildning ar illavarslande. Om inte annat tyder det på dåliga 
erfarenheter. Konsekvensen av detta (och av kostnadsutveck
lingen i allmanhet) har blivit att man forsaker minska utbild
ningen och hålla nere kurstiderna. 

Frågan ar dock hur dessa "nedbantningar" genomfors. 

0-~ 
)---;.('' 

,(;o~ 

~ 

•. · _@@ _: o 
·•G 

Utbildning tenderar att uara mer "symptomorienterad" an orsaks
orienterad. Det kraus en kreativ analys au orsakssambanden for att du 
skall unduika att underuisa (underuisas) om fel saker eller på fe l satt. 
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Pedagogiskt 
kontrakt 

D 
et kan in te ha undgått någon som har last boken så har 
långt vilka som ar mina kapphastar: (l) Eleverna ar 
minst lika ansvariga som lararen for hur undervis

ningen genomfors .· 
(2) Undervisningen måste tillgodose de forutsattningar 

som galler for den naturliga larprocessen for att ge resultat. 
En fortgående utveckling av undervisningens produktivi

tet forutsatter då att "kvalitetskontrollen" (utvarderingen) 
inkluder ar både lararnas och elevernas insatser och ansvarsta
gande - och att fokus riktas på hur forutsattningarna for 
inlarning tillgodoses. 

Ett kontrakt ar en overenskommelse om åtaganden. Ett 
pedagogiskt kontrakt ar då en overenskommelse om hur man 
avser att dela på ansvaret for pedagogiken- vilket forutsatter 
att man har samma uppfattning om vad man ar overens om! 

Mitt forslag ar att man ersatter de traditionella utvarde
ringsformularen ("hur bra tycker ni att vi har genomfort kur
sen?") med ett pedagogiskt kontrakt som dels hjalper till att 
klargora spelreglerna och dels kan tj anstgora som underlag for 
lopande vardering av hur larare och elever lyckas leva upp till 
dessa åtaganden. Alltså: en fortlopande återkoppling (feed
back) for att sakra att resurserna anvands på basta satt, att 
utbytet står rimligt i forhållande till insatsen. På foljande si dor 
ger jag exempel på ett sådant kontrakt. 

Om du vill satta dig in i hur det kan anvandas foreslår jag 
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att du utgår från en kurs eller foreH:isning eller foredragning 
som du nyligen varit med om (eller, varfor inte, en bok som du 
Hist) och svarar på frågorna på nasta uppslag. 

Darefter : Rakna samman dina svarspoang och for in dem 
i diagrammet på sidan 219 (motsvarar formularets baksida) så 
får du en bild av upplevelsen och utbytet. 

F rågorna ar grupperade i en matris så att man dels kan 
vardera hur val de olika forutsattningarna for inlarning 
ar tillgodosedda (de fem kolumnerna) och dels hur kur

sen Oararna och materialet), respektive eleverna sjal va, bidrar 
till detta. 

For att leva upp till benamningen "kontrakt" racker det 
in te med att denna vardering gors i efter hand. Iden ar i stallet 
att tidigt i kursen introducera bedomningsgrunderna som 
underlag for att bestamma umgangesformer och åtaganden 
("teckna kontraktet'') i samband med att kursupplaggningen 
presenteras (prevaluering). Vid lampliga tidpunkter under 
kursens gång tjanar sedan frågorna (och grafen på baksidan) 
som hjalp att utvardera hur bra man lyckats (evaluering). 

Det ar heller inte orimligt att alla kurser som genomfors i 
organisationen också avslutningsvis utvarderas på det har 
sattet. Om resultaten laggs in i en databas blir det mojligt att 
kontinuerligt folja hur utbildningens produktivitet utvecklas 
vid foretaget. 

Formularet staller frågor om både undervisningen som sådan och om 
dina egna insatser ... 
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a. 

1. Hur klart var 
sytt et? 

Var det tydligt vilket syftet var, dvs 
vilket resultat man vi lle nå med 
kursen? (R inga in ditt svar. ) 

l Mycket otyd ligt 

2 Ganska otyd ligt 

3 Ganska tydligt 

4 Mycket tydligt 

b. 

Hur pass målinriktad var du i ditt 
eget satt att de lta? 

Obetydligt målinriktad 

2 Något målinriktad 

3 Ganska målinriktad 

4 Mycket målinriktad 

c. 
Hur val sUimde kursens syfte med 
dina egna behov och intressen? 

Stamde inte ali s 

2 Stamde i viss mån 

3 Stiimde ti li storre delen 

4 Stamde helt 

D Summera (a+ b + c) 

KUNSKAPENS V ARDE 

2. Hur tillgangligt var 
innehållet? 

a. 
Hur va l var forelasningar och tex
ter anpassade ti li kursens syfte och 
deltagamas intresse? 

Dåligt anpassade 

2 Mindre val anpassade 

3 Ganska val 

4 Val anpassade 

b. 

Såg du ti li att du kunde hanga med 
i undervi sningen? 

Nej, tappade ofta tråden 

2 Ja , men bara ibland 

3 Ja, oftast 

4 Ja, he la tiden 

c. 
Hur intressant tyckte du att under
visningen var? 

l Ganska o intressant 

2 In te ointressant 

3 Ganska intressant 

4 Mycket intressant 

D Summera (a + b +c) 

3.Hurengagerande 
var opplevelsen? 

a. 
I vi lken grad lamnade kursen ut
rymme fordeltagarnas egna aktiva 
medverkan? 

l A Ilt for li tet utrymme 

2 Visst utrymme 

3 Ganska mycket utrymme 

4 Tillrackligt utrymme 

b. 

Hur angeHigen var du att få enga
gera dig , vara aktiv? 

l Inte ali s angelagen 

2 Lite angelagen 

3 Ganska angeliigen 

4 Mycket angelagen 

c. 

Hur meningsfulla var kursens ov
ningar och di skuss ioner for dig? 

Ganska meningslosa 

2 Till viss del meningsfulla 

3 Ganska meningsfulla 

4 Mycket meningsfulla 

D Summera (a+ b +c) 

PEDAGOGISKT KONTRAKT: (Skriv ner sådant som du avser att gora for att sakra forutsattningarna.) 

l. Svara på samtliga frågur. Satt en ring kring siffran får det alterna
tiv du valjer. 
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4. Hur mycket larde 
du dig? 

a. 
Var kursen utformad så att den 
aktivt hjalpte dig att forstå och dra 
egna slutsatser? 

Ingen hjalp alis 

2 Viss hjalp 

3 En hel del hjalp 

4 Mycket hjalp 

b. 

Såg du ti li att du fick ut det du vi lle 
i form av ny kunskap? 

l In te alis 

2 Någon gång 

3 For det mesta 

4 Hela tiden 

c. 
Var det du !arde dig viktigt for dig 
sjalv? 

Oviktigt 

2 Ganska oviktigt 

3 Ganska viktigt 

4 Mycket viktig! 

D Summera (a + b +c) 

PEDAGOGISKT KONTRAKT 

5. Vad kommer det 
att leda till? 

a. 
Var kursen utformacl så att du fick 
hjalp att se hur kunskaperna kan 
anviindas praktiskt? 

Ingen hjalp ali s 

2 Viss hjiilp 

3 En hel del hjalp 

4 Mycket hjalp 

b. 

Har du tankt igenom hur du prak
ti sk! kan anvanda kunskapen? 

Nej , elet ar ok lart 

2 Bara i liten utstrackning 

3 Ja, viss mån 

4 Ja, det ar helt klart 

c. 
Kommer du att gora saker annor
lunda som en foljcl av vad du Hirt? 

l Troligen inte 

2 Kanske 

3 Ja , troligen 

4 Ja, sakert 

D Summera (a+ b +c) 

6. SUMMERING 

a. 
Summera dina svar på de fem 
a-frågorna. Ringa in motsva
rande si ffra (l, 2, 3 eller 4)! 

l 5-10 

2 11 - 14 

3 15-17 

4 18-20 

b. 

Summera dina svar på de fem 
b-fr·ågorna. Ringa in motsva
rande siffra (1 , 2, 3 eller 4)! 

5- 10 

2 11-14 

3 15-17 

4 18-20 

c. 
Summera dina svar på de fem 
c-frågorna. Ringa in motsva
rande siffra (1, 2, 3 eller 4)! 

l 5-10 

2 11 -14 

3 15-17 

4 18-20 

D Summera (a+ b + c) 

2. Summera lodratt (de sex kolumnernas siffror) och får in resultatet 
i figuren på nasta uppslag. 
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Markera på de sex skalorna i cirkeln hur du svarat (foregående 
sidor). Forena punkterna så får du en bild av kursens och 
samspelets starka och svaga sidor. Tolka utfallet: 

l. Om syftet: På vems villkor genomfordes kursen- på kur
sens egna villkor eller på dina? Låg poang visar att du var 
osaker på vardet av att delta: "Det kanske kan ge något." 
"Jag får avvakta och se vad de har att komma med." 

2. Om innehållet: Visar i vilken grad du upplevt undervis
ningen som en dialog. Låg poang visar att du bli vit "utsatt 
for undervisning", inte deltagit i den: "Ser inte den roda 
tråden." "Svårt att koncentrera sig." "Jag kanner mig 
dum." "Abstrakt och alltfor teoretiskt." 

3. Om engagemanget: Hur stort inflytande hade du over din 
egen inlarningsprocess? Låg poang visar på li tet utrymme 
for egna reflektioner, eget tankearbete: "Det går for snabbt, 
hanger in te med." "Mest korvstoppning." "Jag hor vad dom 
sager men forstår inte vad dom menar." 

4. Om hur mycket du larde dig: Tyckte du det var vart be
svaret att engagera sig? Låg poang betyder (forstås) att 
undervisningen inte resulterade i kunskap: "Jag vet inte 
om jag larde mig något, och i så fall inte vad ... ". "Det har 
kommer jag aldrig att kunna komma ihåg." "Mycket un
dervisning men lite inlarning." 

5. Om effekten: Har kursen bidragit till okad kompetens 
eller inte? Låg poang betyder att du har svårt att se 
kopplingen till verkligheten: "Alltfor teoretiskt." "Behover 
smalta det har innanjag kan se någon nytta." "Parmarna 
blir nog stående på hyllan ... ". "Jag lever i en annan verk
lighetankursens ... ". "Intressant, meninte anvandbart ... ". 

6. SUMMERING: Denna summering ger en fingervisning 
om utbytet i forhållande till insatsen. Hog poang vis ar 
att resurserna anvants val. Ar poangen låg finns det skal 
att undersoka om det beror på undervisningen som sådan 
(a-frågorna i formularet) eller på dig sjalv (b-frågorna)
alla låga poang (1:or och 2:or) bor studeras sarskilt. 
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5 . Vad kommer det 
att leda till? 

4. Hur mycket 
larde du dig? 

PEDAGOGISKT KONTRAKT 

6. SUMMERING 
(Utbytet i forhållande till insatsen) 

3. Hur engagerande var 
upplevelsen? 

1. Hur klart var 
syftet? 

2. Hur tillgangligt 
var innehållet? 

Forena punkterna så får du en bild au kursens och samspelets starka 
och su aga sidor. Mindre an 8 poiing på en skala får anses vara kritiskt. 
Vad kunde l borde du gjort for att forbiittra utfallet? (Nedan, ett 
exempel: streckad linje = foruiintat utfall, preualuering; heldragen 
linje = faktiskt utfall, evaluering.) 
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Lar ande 
fOretag 

H ur kommer det sig att vissa foretag och organisationer, 
bestående av insiktsfulla, kloka, erfarna manniskor 
trots detta kan te sig dumma (oformogna, handlings

forlamade) medan andra ter sig klaka (kunniga, forutseende)? 
En vanlig forklaring tillatt vissa foretag ter sig dumma ar 

att manniskorna har olika kunskaper eller uppfattningar om 
vilka spelreglerna ar, olika forestallningar om vad det ar som 
skall goras, om vad som ar viktigt, olika mål. 

For detta finns ett begrep p, anergi, som innebar att helheten 
ar mindre an summan av delarna. Detta i motsats till synergi, 
dar helheten ar storre an summan av delarna. 

(Synergi: 2 + 2 = 5; anergi : 2 + 2 = 3.) 
Med begreppet "larande foretag" vill man peka på att det 

finns olika satt att organisera och leda verksamheter, som mer 
eller mindre gynnar det gemensamma larandet - och darmed 
den kom petens som u tg or foretagets mojligheter att konkurrera. 

Begreppet "larande foretag", "larande organisationer", ar 
långt ifrån nytt, men har nu aktualiserats av utvecklingen
globalisering, skarptkonkurrens, ny teknologi, farre anstallda, 
mer sammansatta (och mer kompetensberoende) produkter 
och tjanster, behov av snabbare omstallningar osv. 

Utgångspunkten ar, som jag redan tidigare berort, att 
traditionella satt att organisera och leda verksamheten miss
gynnar (till och med hammar) larandet och att det darfor 
behovs ett annat satt att tanka ifråga om ledarskap, arbets- och 
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ansvarsfordelning osv. Vissa foretag har kommit mycket långt 
i sin utveckling, andra ar fast i de gamla formerna- många ar 
på vag från det ena till det andra synsattet (inte utan våndor). 

V ad ar det då som motiverar att man kallar ett foretag 
"larande"? Det ar framst en fråga om hur man lyckats 
skapa forutsattningar for alla manniskor i foretaget 

att ta gemensamt ansvar for helheten, affaren. Vissa foretag 
kraver tex att deras chefer (marknadschefer, produktionsche
fer , utvecklingschefer osv) skall gora frekventa kundbesok; att 
de skall agera "låtsaskunder" till konkurrenter; att de tillsam
mans med varandra skall finna nya lOsningar; att de gemen
samt med sina medarbetare skall gora långtgående analyser av 
foretagets kundbas liksom av vad konkurrenterna håller på 
med; att de skall bjuda in kunder for att diskutera mojliga 
forbattringar. På motsvarande satt forvantar man sig att 
leverantorerna skall agera (en typisk stravan ar att radikalt 
minska antalet primarleverantorer och i stallet bygga upp ett 
betydligt narmare samarbete med dem som ar kvar). Och man 
hjalper sina leverantorer att utveckla sin kompetens och bli 
"larande foretag" med kvalitetsansvar. 

I direkt anslutning till produktionen vis as på "resultattav
lor" allt ifrån kvalitetsparametrar till hur forsaljningen går
både den egna och konkurrenternas. 

Typiskt ar vidare att man har "spejare" med sarskild 
uppgift att bevaka teknikutvecklingen, men också for att ta 
reda på om andra foretag ( och då in te bar a konkurrenterna) har 
funnit listiga lOsningar på t ex ett administrativt problem. 

Resultaten behandlas lOpande i olika utvecklingsgrupper 
for att så snabbt som mojligt komma verksamheten till godo. 

Synen på produktivitet ar en annan forenande faktor: 
"Produktivitet ar framfor allt en mental attityd. Det ar en vilja 
att standigt forbattra det man redan uppnått .. . " (som man sa 
redan vid Rom-konferensen om produktivitet 1958). Matning
en av produktiviteten begransas till enkla data med direkt 
anknytning till den berorda verksamheten. 
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Forutsattningarna fcir att lyckas kan då sammanfattas på 
fciljande satt: 

For det forsta: Alla har en samstammig bild av verks am
hetens innebord och andamål, liksom vart utvecklingen ar på 
vag- populart kallat vision, dvs "en levande bild av hur det 
skall bli". -Då duger det inte att organisera verksamheten så 
att var och en bara har ansvar fcir sin lilla pusselbit. Man talar 
om behovet av ett holistiskt synsatt, som innebar att var och en 
ser sin roll i helheten. 

(Har brukar man anvanda hologrammet som analogi i 
motsats till pusslet. Ett hologram ar ett "fotografi" som fram
stans med hjalp av laserstrålar och som gor att den bild man får 
ar tre-dimensionell och med korrekt djupverkan. Om man slår 
sonder en hologramplåt så kommer varje del, i motsats till 
pusselbiten, att visa hela bil den, men i mindre skala och från ett 
visst perspektiv.) 

For det andra: V ar och en har fortlopande tillgång till 
information (data) om utvecklingen, gallande allt som ar vik
tigt fcir verksamhetens framgång. - Då duger det inte med 
traditionella informationssystem som begransar sig till (histo
riska) ekonomidata. ("Hur nojda dr kunderna med vår kvali
tet?" ar val så viktigt att få svar på som "Hur har avdelningen 
lyckats hålla sin kostnadsbudget?") 

For det tredje: Manniskorna i fciretaget får lara tillsam
mans och av var andra och dra gemensamma slutsatser om vad 
som behover goras. -Då duger det inte att bara chefen vet och 
fattar beslut om hur resurserna (tid, pengar, kompetens) skall 
anvandas. 

E tt nytt slags chefsskap håller alltså på att vaxa fram 
(igen!). Så har ser historien ut i kortversion: Forst var 
chefen chef(!) och styrde genom instruktioner, "Man

agement By Instructions". Så blev chefen ledare och styrde 
genom att satta upp mål, "Management By Objectives". Sedan 
skulle chefen dessutom stimulera, engagera, motivera (som en 
coach, en lagledare), "Management By Walking Around". 
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LÅRANDE FORET AG 

En gemensam niimnare ar att man betraktar miinniskorna i foretaget 
som ... miinniskor. 
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K UNSKAPENS V ÅRDE 

Medarbetarens vadjan: 

l. Berova mig inte min spontana nyfikenhet, 
gor mig nyfiken! 
Alltså: Ta inte bort "kompassen" från mig. Låt mig få 
undersoka sja.lv, låt mig få vara med från borjan ... Och 
skapa mig en egen ide om varfor jag skall engagera mig 
i det har. 

2. Ge mig den information jag behover, 
inte en massa annan information. 
Alltså: Jag har respekt for ditt kunnande, och jag har 
respekt for din lust att dela med dig av det ... Men kom 
ihåg att det ar den informationjag behover, och som har 
mening for mig, som ar det enda skalet for att du alls får 
vara min ledare. 

3. Låt mig få tanka sjalv 
och dra mina egna slutsatser. 
Alltså: Lamna mig inte utanfor, berova mig inte min 
egen vag till slutsatser och insikt. Tygla din iver och din 
otålighet. Tro in te att dirra egna slutsatser, grundade på 
mångårig erfarenhet, kan bli mina bara for att du talar 
om dem for mig. 

4. Hjalp mig att få sammanhang i vad jag forstått! 
Alltså: Nar du marker att jag forstått, nar jag kanner 
insikten i magen som ett AHA, hjalp mig då att satta ord 
och begrep p på vad jag forstått, så att in sikten också blir 
kunskap som jag kan hantera ... 

5. Hjalp mig att anvanda min kunskap, 
så att den inte dor bort och blir oanvandbar. 
Alltså: Ge mig en mojlighet att prova och fordjupa och 
forstarka min kunskap. Visa mig hur den kan anvan
das, så att jag kan fortsatta att lara på egen hand, med 
hjalp av nya erfarenheter ... 
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LÅRANDE FORETAG 

Idag forvantas chefen också vara larare åt, och sjalv Jara 
tillsammans med, sina medarbetare, "Management By Learn
ing", och darmed att dela på ansvaret for ledarskapet med sina 
medarbetare. 

En gemensam namnare for "larande foretag" ar forstås att 
man betraktar manniskorna i foretaget som ... manniskor. 

En annan ar att man ser på verksamheten som ett system 
och in te som en linjar kedja av handelser. Det linjara synsattet 
bygger på att man tror sig kunna styra genom planer och 
instruktioner som i t ex planekonomin, medan man med ett 
systemiskt synsatt snarare forsaker skapa forutsattningar for 
"sjal vorganisa ti on" som i marknadsekonomin- sjal vfallet i nom 
givna ramar eller standarder avseende tid, kvalitet osv. Darfor 
bygger man in interna feedback-system med krav på att alla 
aktiviteter skall foljas av återkoppling (feedback) i en eller 
annan form inom mycket kort tid - kanske bara några dagar. 

In te ovantat tycks larandets villkor alltså vara i huvudsak 
desamma for foretag (liksom for grupper och team) som for 
enskilda manniskor: 

tillgång till en meningsfull helhetsbild (visionen), 
tillgång till relevant information, 
mojlighet till bearbetning, och darmed egna (gemen
samma) insikter och slutsatser och lardomar, 
en samsyn i fråga om vilka konsekvenserna av dessa 
slutsatser och lardomar blir for helheten, affaren, 
planer (jamte resurser) for att gå från ord till handling. 

"Elevens vadj an" ar darfor lika mycket "medarbetarens vadj an". 
På samma satt som principerna for undervisning och larande 
lika mycket ar en fråga om ledarskap. 

Åtminstone for manniskor och foretag som vill vaxa med 
utvecklingen. 

Och det var ju det som var tanken. 
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