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Linnéstadens stadsförvaltning förord  
Vi vill  

• att verksamheten i skolan omfattar en kunskapssyn, som 
präglas av insikten om att barn ständigt lär sig i samverkan 
med andra,  

• att de vuxna utgår från barnens egna erfarenheter, frågor 
och funderingar i lärandet,  

• att arbetsmiljön är stimulerande och tillåtande,  

• att alla känner trygghet och samhörighet,  

• att barnen skall förstå varför och hur de lär sig, så att de på 
sikt tar ökat eget ansvar,  

• att skolan är en arbetsplats som vilar på en värdegrund, där 
den enskilda människan och hennes utveckling står i för-
grunden och där vuxna fungerar som förebilder genom att 
de samverkar med och respekterar varandra.  

• att verksamheten i skolan bedrivs i en öppen, trygg och 
jämställd atmosfär, där ingen utsätts för kränkande be-
handling.  

• att verksamheten i skolan skall bedrivas så, att alla tar vara 
på miljön, att allas goda fysiska och psykiska hälsa beaktas.  

• att verksamheten i skolan organiseras utifrån demokratiska 
principer, så att samtliga som är verksamma i skolan, elever, 
lärare, föräldrar, skolledning och administration, blir delak-
tiga i de beslut som fattas.  

• att verksamheten i skolan bedrivs så att språket är den röda 
tråd som löper genom allt arbete och ger det dess struktur. 
Genom språket lär vi känna oss själva och vår kultur, ge-
nom språket kommunicerar vi med andra och lär känna 
deras kulturer, genom språket får vi styrkan att lita till oss 
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själva och att kritiskt granska den information vi tar del av, 
så att vi alla kan, vill och vågar delta på ett aktivt sätt i 
samhällslivet.  

• att verksamheten i skolan organiseras i ett 1-16-års per-
spektiv,  

• att ledningen skall vara tydlig och inspirera, uppmuntra 
och ge stöd,  

• att arbetet skall bedrivas i arbetslag där lyhördhet, kom-
munikation och allas delaktighet är viktig.  

• att verksamheten i skolan bedrivs så, att de olika skolorna 
profilerar den egna verksamheten, så att eleverna i stadsde-
len fritt kan söka sig till den skola vars profil bäst passar 
dem.  

• att verksamheten i skolan skall utvärderas med ett enhetligt 
utvärderingsinstrument och utföras av en utomstående per-
son för att säkerställa att målen för verksamheten uppfylls.  

Stadsdelsnämnden Linnéstaden 
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Författarens förord  
”Kan skolan bli en lärande organisation?” Det är frågan som 
jag ska försöka besvara i den här boken. Svaret är Ja, men det 
är inte gratis. Att utveckla en lärande organisation kostar inte 
mycket pengar, men det kostar på.  

Den traditionella organisationen, vare sig det är skolan, 
andra förvaltningar eller företag, är organiserad ungefär som 
en maskin. Man brukar t o m tala om kuggar i maskineriet, att 
få upp trycket och att information är som olja. Och man talar 
om att styra verksamheten, vilket innebär att man vill ha med-
arbetare, som är följsamma till styrimpulser.  

Den Lärande Organisationen kan snarare liknas vid ett ekolo-
giskt system. Det utvecklas genom integration och strävar efter 
att utveckla nya helheter. En sådan organisation kan inte sty-
ras, men den kan ledas. Den Lärande Organisationens med-
arbetare är inte följsamma till styrimpulser, de strävar, var och 
en för sig och tillsamman med sina kolleger för att förverkliga 
mål. Motorn i Den Lärande Organisationen är medarbetares 
delaktighet, deras självvalda åtaganden och engagemang för gemensamma 
uppdrag.  

Det kostar på att förändra en traditionell organisation till 
att bli lärande. Dels för medarbetarna, som inledningsvis ofta 
är positiva till att få större handlingsutrymme, men som strax 
därefter finner att detta leder till, att självständigt ansvar är en 
konsekvens av den ökade friheten. Innan man växer i detta 
ansvar kan det kännas ganska tungt.  

Dels kostar det på för cheferna. Chefen har det formella 
ansvaret för verksamheten och det är ett skäl till att chefer har 
behov av att kunna kontrollera och bestämma. Det går inte att 
kontrollera och bestämma över en lärande organisation på 
samma sätt som i den traditionella, här gäller överenskommel-
ser i stället för order. Därför upplever chefen osäkerhet som – 
om hen inte klarar av att hantera den inom sig själv – leder till 
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att chefen tar tillbaka befälet och därmed lägger krokben för 
Den Lärande Organisationens vidare utveckling.  

Varför ska man utveckla en Lärande Organisation om det kos-
tar på?  

Det finns två anledningar: Det första, och på lång sikt 
mindre väsentliga, har med organisationens överlevnad att 
göra. Om skolan – eller vilken annan organisations som helst – 
inte klarar av att sköta sitt uppdrag på ett sätt som tillfredsstäl-
ler avnämarnas behov, kommer organisationen att ”marginali-
seras”, man får mindre resurser och efterfrågan flyttas till nya 
aktörer som klarar av att ”leverera”. Den Lärande Organisa-
tionen är en mycket effektivare ”leverantör” av det som är sko-
lans uppdrag i samhället än den traditionella organisationen.  

Den andra anledningen har med de människor att göra, 
som är verksamma i organisationen och med deras behov av 
utveckling. Abraham Maslow menade att människors behov 
av utveckling är en ”svag instinkt”. Den är svag för att den inte 
ger sig till känna, förrän de grundläggande behoven av mat, 
värme och trygghet är tillfredsställda. Det är en instinkt vilket 
innebär att människan far illa om hen inte finner vägar att få 
utlopp för sitt behov av utveckling. Den Lärande Organisatio-
nen är en mycket bättre miljö för att tillfredsställa människors 
behov av utveckling än den traditionella organisationen.  

Tillägg vid revideringen våren 2021 

Argumentet för den lärande organisationen för 20 år sedan är 
– i princip – detsamma idag. Men bara i princip. Vid den tiden 
hänvisades till en forskare, som hade mycket på fötterna när 
han hävdade att takten i omvärldens förändringar fördubbla-
des vart tionde år. Vi tyckte att det hände mycket och ofta vid 
millennieskiftet. Tio år senare hade det hänt dubbelt så myc-
ket som under perioden 1990 - 2000. Och sedan dess har det 
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hänt fyra gånger så mycket som 1990-2000. Till 2030 kommer 
det att ända åtta gånger så mycket. Forskaren, som hävdade, 
detta heter Ray Kurzweil och hans slutsatser finns redovisade i 
en essä, The Law of  Accelerating Returns. (Finns för nerladdning 
på larswiberg.com). En av hans slutsatser är att utvecklingens, i 
omvärlden, beroende av finansiellt och tekniskt kapital kom-
mer att minska i betydelse i förhållande till socialt och intellek-
tuellt kapital. Det är självständiga människors förmåga att 
samverka (det sociala kapitalet) som gör det möjligt att ta till-
vara kreativitet och nya kunskaper (det intellektuella kapitalet). 
För att få tillgång till dessa ”produktionsresurser” behöver vi 
utveckla en arbetsmiljö med den lärande organisationens kän-
netecken. På köpet minimerar vi också risken för psykisk ohäl-
sa, t ex p g a negativ stress. 

1996 kom En satsning till tvåtusen, ett litet häfte på 20 sidor, 
från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska 
kommunförbundet. Den är ett kvartssekel gammal, men ett 
underverk av framsiktsförmåga. Den finns också för nerladd-
ning. Om avsikterna i den skriften hade tagits på allvar och 
blivit verklighet, tror jag inte att var femte elev som lämnar 
grundskolans nionde klass skulle sakna kompetens för gymna-
siet, vilket dessvärre gäller idag. 

Ethel Sjöberg, hade varit utbildningsledare på Volvo och 
chef  för Företagspedagogiska Institutet, när hon blev kommunpoli-
tiker i stadsdelen Linnestaden i Göteborg. Hon bad mig att, 
dels skriva den här boken för att ge en fylligare bakgrund till 
En satsning till tvåtusen, dels leda ett seminarium för representan-
ter för Linnéstadens skola. 

Jag har lagt ner några dagar på att revidera texten i boken 
och sänt många tacksamhetens tankar till Ethel för hennes 
initiativ. Jag tycker att budskapet i min bok och dess grund i En 
satsning…är mer angeläget idag än när boken första utgåva 
kom fram för 20 år sedan. 
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Hur ska boken användas?  

Det, som ligger närmast till hands, är att använda boken för 
självstudium. Stanna i så fall upp vid rubriken ”Att reflektera 
över” som finns i slutet av Prologen och de fem kapitlen.  

Boken kan också användas som underlag för studiecirkel. 
Innan deltagarna möts i cirkeln, bör var och en genomföra 
självstudieuppgiften. Då har var och en ett eget ställningsta-
gande att bidra med i gruppdiskussionen.  

En tredje modell är att använda boken som dokumentation 
i ett Kunskapscafé.  

Kunskapscaféet  

Kunskapskaféet var en ganska ny struktur 2000, när första 
upplagan av denna bok kom till. Deltagarna placeras i grup-
per med 4-6 personer vid runda bord. Varje deltagare ingår i 
en basgrupp som har ett nummer, grupp 1, grupp 2 etc. Inom 
gruppen får varje deltagare en bokstav. Om det är fem delta-
gare i varje grupp blir deltagarna A, B, C, D och E i grupper-
na 1-5. I grupperna 6-10 blir deltagarna F, G, H, I, J o s v.  

Kursledaren, presentatören, inleder med en kort presenta-
tion (15-20 minuter). Därefter får 1-2-3-grupperna en stund 
på sig att reflektera över presentationen och vad budskapet 
betyder för dem i deras egna organisationer. Om kommunen 
har flera skolor som är representerade på kaféet kan dessa 
uppgifter hämtas från ”Att reflektera över” Efter 15-45 minu-
ter bryter man resonemanget och deltagarna formeras om så 
att alla A samlas vi ett bord alla B vid ett etc. Detta är ”skval-
lergrupperna”. Nu ska deltagarna delge varandra vad man 
resonerat om i basgrupperna. Även denna konstellation bryts 
upp och deltagarna går tillbaka till basgrupperna 1-2-3. Här 
kommer man nu överens om frågor att ställa till presentatören. 
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Dessa kan redovisas, t ex på blädderblock, presentatören kom-
menterar och inbjuder till allmän diskussion.  

Min erfarenhet är, att människor ganska fort utvecklar sin 
förståelse för, att kunskapscaféet är en annan struktur än ett 
traditionellt seminarium. Man kan lägga en grund för detta i 
inledningen, men riktigt bra fungerar inte caféet förrän delta-
garna har fått egna erfarenheter av ett par olika caféer.  

Kunskapscaféet kräver kompetenta och skickliga presenta-
törer. Deltagarnas frågor kommer förmodligen att vara andra 
än de presentatörer, som behärskar sitt material, själva anser 
vara en logisk följd. Därför behöver presentatören behärska 
sitt material så väl att hen, dels kan improvisera, dels kan för-
ändra ordningsföljden i sitt budskap så att det, som hen anser 
vara viktigt att förmedla kan ”skickas med” som ”bilagor” till 
svaret på deltagarnas frågor.  

Kunskapseminariet kan för vissa ändamål arrangeras för 
från ett dussin till åtminstone ett par hundra deltagare.  

Frågor till föreläsare/presentatörer  
Inför ett första inledande seminarium år 2000 fick föreläsarna 
fyra frågor. Här är mina svar:  

1. Hur bibehåller man barns och ungdomars lust att lära? I andra ka-
pitlet refererar jag till Neil Postmans ”drivkrafter” och ”mål-
faktorer”. Drivkrafterna är lust och legitim anledning. För små 
barn dominerar lusten att lära, men efterhand, som en männi-
ska mognar, behöver det ske en förskjutning av tyngdpunkten 
mot legitima anledningar, en förskjutning från att det bara är 
roligt till att det blir mer och mer meningsfullt att lära sig av 
andra skäl, än att det är lustfyllt. ”Om man bemöter vuxna 
människor som om de är vuxna människor har de allra flesta 
en tendens att bete sig som vuxna människor” (fri tolkning av 
Douglas McGregors Teori X och Teori Y)  

14



2. Hur ökar man föräldrars engagemang i skolans dagliga arbete? Se till 
att föräldrarna har en anledning för egen del att engagera sig. 
Föräldrarnas möten med skolan ska vara givande för dem själ-
va, inte bara ett slags avlat, som man offrar för sitt barns skull.  

3. Hur väcker man skolans intresse för världen utanför? Genom att 
göra sambanden klara mellan elevers och lärares arbete i sko-
lan, och det som händer i arbets- och samhällslivet, visa att 
skolan är en integrerad del av hela samhället, inte en plats för 
tillsvidareförvaring av ännu icke användbara medborgare.  

4. Hur väcker man omvärldens intresse för skolan? Vilka behov hos 
vuxna människor i och utanför arbetslivet skulle kunna till-
fredsställas genom intensivare kontakter med skolan? Omvärl-
den ska inte engagera sig för skolans skull utan för sin egen 
skull.  

Ett slags brasklapp  
Om man gör så gott man kan, finns det ingen orsak att be om 
ursäkt. Jag har gjort så gott jag kan, men jag har hade mycket 
kort tid på mig för att ”skruva ihop” första utgåvan av den här 
boken. Några avsnitt är helt nyskrivna och av erfarenhet vet 
jag att där alltid finns besvärande skrivfel och språkliga otymp-
ligheter. Sådant brukar jag rätta till när jag har läst texten på 
papper. Det fanns inte tid till för första utgåvan, därför bad jag 
om överseende med dessa brister. Merparten av texten har jag 
redigerat ihop från texter som har tillkommit i andra sam-
manhang. Några avsnitt är hämtade från en bok med titeln 
Vision & Verklighet -Skolan i Lärsamhället vars första utgåva togs 
fram när idéskriften En satsning till tvåtusen just hade publicerats. 
Det var 1996.  

Biskopen Brask skrev ”Härtill är jag nödd och tvungen” på 
sin lapp. Det gäller inte för mig. Jag har med glädje åtagit mig 
detta uppdrag och har gjort så gott jag har kunnat. Därför är 
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min begäran om överseende med bokens brister bara att be-
trakta som ”ett slags” brasklapp.  

Stockholm i november 2000, i maj 2018 och i april 2021 

  
Lars Wiberg  
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Prolog: En vidare ram  
På denandra sidan i boken finns en bild med nio punkter. Den 
är utgångspunkten för en övningsuppgift: att sammanbinda 
samtliga punkter med fyra raka linjer – utan att lyfta pennan 
från papperet!  

De allra flesta människor som ställs inför uppgiften miss-
lyckas, för att de ser ytan som punkterna finns på, som den 
ram innanför vilken uppgiften ska lösas. Uppgiften kan bara 
lösas om man går utanför denna ram och i själva uppgiften 
sägs ingenting om att det finns en ram. Den skapar vi själva. 
Lösningen finns här en gång till om du inte redan tittat på 
den. 

Albert Einstein sa, att man inte kan lösa ett problem inom 
ramen för samma synsätt som är orsak till att problemet upp-
kommit. Tänk om många av de problem, som vi har i vårt 
samhälle idag har följande orsak: Omvärlden förändrats så att 
den fungerar enligt andra regler idag, jämfört med för femtio 
år sedan, men vi organiserar och leder företag och förvaltning 
enligt regler som kom till, när omvärlden fungerade som för 
femtio år sedan. I så fall försöker vi hitta lösningar på proble-
men inom ramen för synsätt som inte överensstämmer med 
hur omvärlden fungerar idag. Vi befinner oss i en liknande 
situation, som när vi försökte genomkorsa de nio punkterna 
inom ramen för en yta vars yttersta gräns utgörs av de yttre 
punkterna.  

I Skolboken bygger jag resonemanget på två antaganden. 
Det ena gäller omvärlden. Jag anser att omvärlden, hur vi än 
beskriver den, fungerar på ett annat sätt nu, jämfört med för, t 
ex femtio år sedan. Skillnaden är så stor att de synsätt som 
fungerade då, inte längre fungerar tillfredsställande.  

Mitt andra antagande gäller Den Lärande Organisationen. Den 
representerar ett annorlunda sätt att se på ”sociala system”, på 
grupper, organisationer och samhällen, annorlunda jämfört 
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med det som varit förhärskande i den samhällsform, som vi 
brukar tala om som industrisamhället. Den Lärande Organi-
sationens sätt att se på organisationer är väl anpassat till hur 
omvärlden fungerar nu.  

Som inledning ska jag kommentera dessa båda antaganden 
– att omvärlden har förändrats och att Den Lärande Organi-
sationen är en bättre mental modell, en bättre verklighetsupp-
fattning i denna omvärld, än den traditionella. Sedan ska jag 
beskriva vilka konsekvenser jag tror att detta får för skolan.  

Först några ord om Den Lärande Organisationen.  

Den Lärande Organisationen  
Begreppet lärande organisation är lite mer än femtio år gam-
malt. Det blev dock ingen riktig fart på intresset förrän Peter 
Senges bok Den femte disciplinen – den lärande organisationens konst 
publicerades 1990 (på svenska 1995).  

Det viktigaste kännetecknet, hos en lärande organisation, 
är dess förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden så 
att det gagnar både omvärlden, t ex kunderna och samhället 
och organisationen själv, t ex medarbetare och ägare. Denna 
förmåga till dynamisk anpassning ger också organisationen 
själv goda möjligheter att leva och utvecklas på lång sikt.  

Trots att det står först i bokens titel har många missat 
grunden för att kunna bygga upp en lärande organisation, 
nämligen det som Senge kallar den femte disciplinen, systemtän-
kandet. Titeln hade kanske inte blivit lika säljande om boken 
hade kallats Systemtänkande – den lärande organisationens konst, men 
det hade varit bättre som konsumentupplysning.  

När Senge talar om system, menar han dynamiska system, 
som vi känner, t ex som biologiska och ekologiska. Han avser 
inte mekaniska system, inte maskiner, urverk och datasystem. 
Ekologiska system har två viktiga egenskaper: de kan organise-
ra sig själva utan hjälp utifrån och de kan förnya sig själva. 
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Ekologiska system kan också utveckla helt nya egenskaper. I 
sociala system, system som består av människor, kommer 
självorganiseringen till uttryck i, att man kommer på och ge-
nomför förbättringar. Förmågan till förnyelse kommer till ut-
tryck i människors kreativitet, i deras förmåga att upptäcka 
och uppfinna sådant som inte finns – än.  

För att konkretisera vad han menar med systemtänkande 
beskriver Senge fyra ”discipliner”, fyra kunskapsområden, som 
han visserligen beskriver var för sig, men som man ska arbeta 
med som en helhet, som ”ett system”.  

Fyra discipliner  

Den första disciplinen, som författaren talar om som ”den lä-
rande organisationens själ” kallar han personligt mästerskap. 
Kärnan i detta är den självständiga människans förmåga att 
bygga upp en ”kreativ spänning”, genom att själv välja eller 
vara med att välja ett mål eller en vision att förverkliga. Nyc-
kelordet i den första disciplinen är självständighet.  

Den andra disciplinen kallas tankemodeller. Kärnan i detta är 
en strävan efter sanning. Alla människor drar slutsatser som de 
baserar sina handlingar på. Vi drar våra slutsatser p g a tidiga-
re erfarenheter och tolkningar, som ibland är fördomar. I den 
lärande organisationen är det viktigt att ständigt sträva efter 
konfrontation med sanningen. Nyckelordet är saklighet.  

Den tredje disciplinen kallas teamlärande. Den består av 
förmågan att kombinera två processer: dialogen, som är diver-
gerande och diskussionen, som är konvergerande. Att divergera 
innebär att vidga ramarna så att man får tillgång till den in-
formation, som har betydelse, t ex när man ska lösa ett pro-
blem. Att konvergera innebär att inrikta sig mot en lösning, 
som de berörda kan enas om. Många motsättningar beror på 
att man inte har vidgat ramarna tillräckligt för att hitta lös-
ningar, som alla kan enas om. Därför blir det konflikter och i 
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bästa fall kompromisser i stället för något som är bra för ”hel-
heten”, för hela systemet. Nyckelordet är samverkan.  

Den fjärde disciplinen kallas gemensam vision. En vision är en 
vitaliserande, attraktiv, realistisk och trovärdig bild av verk-
samhetens framtid. Den är vitaliserande av samma anledning 
som det personliga mästerskapets kreativa spänning är vitalise-
rande. Den är attraktiv för att alla som berörs av den, verkligen 
vill vara med att förverkliga den. Den är realistisk för att alla 
tror att det är möjligt att förverkliga den.Trovärdigheten häng-
er ihop med ledningen, t ex den politiska ledningen i skolan. 
Är visionen verkligen ett värde som man kommer att stödja 
och som kommer att vara stabilt över tiden eller är det ännu 
ett ”utspel” som ska låta bra och progressiv? Den fjärde disci-
plinens nyckelord är strävan.  

Djupare än så tänker jag inte gå i ämnet lärande organisation 
nu. Du kommer att träffa på dessa begrepp på olika ställen i 
Skolboken. Kommunförbundet och lärarnas fackliga organisa-
tioner publicerade en idéskrift med titeln En satsning till tvåtusen. 
Det var 1996. I den skriften finns en vision för skolan, som 
med mitt sätt att se passar ihop, som hand i handske, med be-
greppet lärande organisation. Huvuddelen av boken handlar 
om hur denna vision kan tolkas och vad man kan göra för att 
förverkliga den. Därför kommer du att träffa på den lärande 
organisationens kännetecken i olika konstellationer i de kom-
mande kapitlen.  

Men först ska jag beskriva varför omvärlden har förändrats 
så att vi behöver nya tankemodeller och varför Den Lärande 
Organisationen kan vara ett praktiskt användbart alternativ. 
Det ska jag göra med hjälp av tre viktiga frågor och svar.  
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Tre viktiga frågor och svar  
1.Varför behöver vi arbeta med förändringar både i dess var-
dagliga form, som förbättringar och dess mer dramatiska 
form, som förnyelse och därmed sammanhängande kompe-
tensutveckling?  
Svar: Det är förändringarna i omvärlden som driver på föränd-
ringarna i arbetslivet. Alla organisationers uppdrag är i grun-
den alltid desamma, men innehållet i uppdraget skiljer sig 
mellan olika organisationer och innehållet måste förändras när 
omvärlden förändras. De mer vardagliga förbättringarna fyller 
två behov: dels förbättrar de produktivitet, kvalitet och delak-
tighet i organisationen, dels för de in ett element av fortlöpande 
förändringar, som förbereder för de mindre vanliga större för-
ändringarna, som blir nödvändiga allt oftare i framtiden. Or-
ganisationskulturen blir förändringsbenägen. 

2.Vad är det som driver på förändringstakten i omvärlden? 
Svar: Integrationsprocessernas emergens.  

3.Vad ska vi göra för att möta dessa förändringar på ett kon-
struktivt sätt?  
Svar: Ett recept som ser ut som en paradox: Självständighet 
och samverkan. Men just självständighet och samverkan är 
också kärnan i begreppet Den Lärande Organisationen.  

1. Uppdraget och behovet av förändring  

Ett kaleidoskop är en optisk leksak. Det består av två speglar 
och några olikfärgade glasbitar. När man vrider på kaleido-
skopet bildas ständigt nya mönster – trots att där bara finns ett 
begränsat antal olikfärgade glasbitar och två speglar.  

På liknande sätt förhåller det sig med organisationer och 
deras uppdrag. Volvo, Skolan, Svenska Kyrkan och Sahlgrens-
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ka Sjukhuset har alla uppdraget att skapa eller vidareutveckla 
värden och var och en av dem har fyra centrala intressenter.  

Intressenterna är avnämarna (kunder, patienter, elever etc), 
ägarna, medarbetarna, och organisationen själv. För var och 
en av intressenterna ska man producera ett värde: kunderna 
ska få kvalitet, medarbetarna ska få delaktighet, ägarna ska få 
produktivitet och för att organisationen ska överleva på lång sikt 
krävs att organisationen som system har förmåga att anpassa 
sig till förändringar i omvärlden. Det kallas organisatoriskt läran-
de.  

Intressenterna och deras respektive värden kan liknas vid 
kaleidoskopets speglar och olikfärgade glasbitar. Om du ser 
vad kvalitet, produktivitet, delaktighet och lärande innebär för 
Volvo och vill veta vad de innebär för skolan, så får du vrida 
ett varv på kaleidoskopet och då uppenbarar sig en helt ny 
bild – men grundkomponenterna kvalitet, produktivitet, del-
aktighet och lärande är desamma för dem båda. Ändamålet 
för alla organisationer är detsamma, men innehållet skiljer sig. 
Så har det kanske alltid varit, det nya är att innehållet i varje 
organisations uppdrag förändras med mycket högre frekvens 
än förr.  

Fyra värden  

Jag ska definiera de fyra värdena och deras respektive intres-
senter samt visa att de – p g a ständiga förändringar i omvärl-
den – alla är rörliga mål. Därför krävs förbättringar och förny-
else, som i sin tur ställer krav på kompetensutveckling.  

Kvalitet  

”Att tillfredsställa kundens behov och legitima förväntningar”, 
är en definition av vad kvalitet är. För att göra ett bra jobb be-
höver varje medarbetare veta, dels vem eller vilka som är hens 

22



kunder (många har interna kunder och i den offentliga sek-
torn, t ex skolan är det inte alltid självklart vem som är kun-
den), dels vilka av kundens behov som ska tillfredsställas och 
slutligen vilka förväntningar, som kunden anser vara legitima.  

Behoven och uppdragets innehåll förändras över tiden. En 
organisation, som utför sitt arbete på samma sätt i framtiden 
som man gjorde tidigare, kommer att få en allt sämre överens-
stämmelse mellan kundens behov och det man levererar. Kva-
liteten försämras, trots att man presterar detsamma som tidi-
gare. Samma sak gäller förväntningarna. Omvärldsföränd-
ringar påverkar kundernas förväntningar på bankens arbete 
och elevers, föräldrars och arbetsgivares förväntningar på sko-
lans arbete.  

Produktivitet  

”Produktivitet är det man får ut av insatta resurser”. Det är 
mycket viktigt att inte sätta likhetstecken mellan produktivitet 
och låga kostnader. Produktivitet är en kvot mellan täljarens 
värde (av det man får ut) och nämnarens kostnad (för insatta 
resurser). Om en s k rationaliseringsinsats leder till att täljarens 
värde minskar mer än nämnarens kostnad, då minskar pro-
duktiviteten. Det finns skäl att anta att några, s k nedskärning-
ar visserligen givit kostnadsbesparingar, men att värdet av pro-
duktionen minskat mer än besparingen . I så fall har produkti1 -
viteten minskat. Att det blir så beror på att insatserna har han-
terats oskickligt. Det finns alltid möjlighet att öka produktivite-
ten. Om det är nödvändigt att spara pengar kan detta alltid 
göras, utan att värdet av det som produceras minskar mer än 
kostnaderna. Det är alltså alltid möjligt att både minska utbe-
talningarna och – åtminstone – bibehålla och i många fall t o 
m öka produktiviteten.  

Det är också viktigt att förstå att det inte finns något mot-
satsförhållande mellan kvalitet och produktivitet. Begreppen 
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är två aspekter av samma ambition, nämligen att göra så myc-
ket nytta som möjligt för kunderna, med de resurser man dis-
ponerar. ”All verksamhet går ut på att skapa ett värde som är 
högre än kostnaden för att leverera detta värde”  2

I en värld där resurserna inte räcker till för att alla männi-
skor ska kunna få sina behov tillfredsställda är produktivitet en 
moralfråga.  

Delaktighet  

”Självvalda åtaganden och engagemang för gemensamma 
uppdrag” är vår definition av delaktighet såsom ett, av varje 
organisations fyra centrala värden.  

Ordet delaktighet är ”inne” och i allmänhet avser man en 
”känsla” och oftast är det honnörsuttryck, ett ord med positiv 
laddning och relativ definition. Att ordet har en relativ defini-
tion innebär att det kan betyda lite av varje i olika samman-
hang, bara det är positivt. Delaktighet betyder ibland delta-
gande (som publik), inflytande (att ha makt över en situation), 
befogenhet (som ibland kallas ansvar) etc. Här vill jag reserve-
ra ordet delaktighet för det dynamiska begrepp, som är kärnan 
i den lärande organisationens kultur, enligt definitionen: själv-
valda åtaganden och engagemang för gemensamma uppdrag.  

Organisatoriskt lärande  

En organisation som har ”förmåga att ta till sig, utveckla och 
förmedla kunskaper samt att anpassa sig till nya förutsättning-
ar i omvärlden”. Det är den gängse definitionen på en lärande 
organisation. Det viktigaste inslaget i denna definition är för-
mågan att anpassa sig till förändringar i omvärlden.  

Den lärande organisationen är en annorlunda organisa-
tionskultur än den traditionella. Grundelementen i en organi-
sationskultur kallas vägledande synsätt och normer, en före-
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ställning om hur verkligheten är beskaffad (vägledande synsätt) 
och ett regelverk för hur man ska bete sig i denna verklighet 
(normerna).  

Kulturen reglerar två relationer: internt mellan olika enhe-
ter och individer i organisationen och externt mellan organisa-
tionen och dess omvärld.  

Den traditionella organisationskulturen är ett styrt system 
med fyra kännetecken: följsamhet, kontroll, formalisering och 
restriktioner. Den lärande organisationen, som är ett strävande 
system har fyra andra kännetecken: självständighet, stöd, tillit 
och strävan. Grunden i utvecklingen av en lärande organisa-
tion är ett ledarskap inriktat på att utveckla medarbetares del-
aktighet . 3

2. Integrationen driver förändringarna  

Att integrera är att skapa helhet. När två komponenter inte-
greras skapas en ny helhet. I ekologiska system kommer den 
nya helheten – i tillägg till de egenskaper komponenterna har 
– att utveckla nya egenskaper ”på egen hand” för att anpassa 
sig till förutsättningarna i sin omvärld. Detta att helhetens 
egenskaper blir något mer än summan av delarnas egenskaper 
kallas emergens.  

När Per och Veronica tar sig tid för en dialog där Per delar 
med sig av sina kunskaper och uppfattningar till Veronica och 
hon gör detsamma vis à vis Per, då kommer nya idéer att fö-
das. De kommer båda att få nya associationer, omvärdera sina 
egna tidigare uppfattningar och få nya infallsvinklar till olika 
problem och möjligheter. Alla idéer är naturligtvis inte bra, 
men över tiden brukar kvaliteten på de nya idéerna öka om de 
får genereras vidare från tidigare, mindre lyckade varianter.  

Detsamma gäller om ”komponenterna” är företag, natio-
ner eller olika kulturer, eller individer och företag eller förvalt-
ningar. När vi tar till oss och försöker förstå hur andra tänker 
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och känner, påverkas vi. Både våra kunskaper och uppfatt-
ningar förändras. Somliga ser detta som något positivt och 
kallar det utveckling, andra anser det vara ett svek. Skillnaden 
i uppfattning beror på graden av självständighet och mognad, 
hos den människa som reagerar. En omogen människa, med 
svag självkänsla, reagerar antingen med att okritiskt acceptera 
nya idéer eller med att lika okritiskt hålla dem ifrån sig: ”Vi 
flytt int´!” Att acceptera det nya uppfattas som svek. Den 
mogna människan förhåller sig kritiskt till det nya; hen prövar, 
modifierar, utvecklar vidare och byter ut tidigare uppfattning-
ar mot sådana som hen funnit vara bättre. Hen kallar det för 
utveckling.  

Om vi ser oss omkring i omvärlden kan vi se många integ-
rationsprocesser. Kommunikationssystemen, både flyg och bil 
som ger människor möjlighet att mötas ”face to face” och e-
post och billig telefoni som ger människor möjlighet att mötas 
”mind to mind” stimulerar integrationen och därmed emer-
gensen. Nya tankar och idéer växer fram omkring oss i snab-
bare takt idag än förr. Denna integration driver på behovet av 
att ”hänga med” och fortlöpande arbeta med förbättringar, t 
ex kompetensutveckling.  

S-kurvans lutning och det ökande kravet på förny-
else  

Vi kan beskriva utvecklingen av emergens i ett diagram med 
tiden på den horisontella och de nya egenskaper som tillkom-
mer genom emergens på den vertikala axeln. Ju snabbare de 
nya egenskaperna tillkommer, desto brantare blir kurvans lut-
ning.  

Ju fler komponenter, som integrerar, ju större den integre-
rande populationen är, desto brantare blir kurvan. Föränd-
ringen av helhetens egenskaper blir alltså kraftfullare ju större 
populationen är. Om vi ser oss omkring i världen kan vi gans-
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ka enkelt konstatera, att den integrerande populationen idag 
är oerhört mycket större än den var för bara några år sedan. 
Därför går utvecklingen också mycket fortare.  

Alla utvecklingsförlopp beskriver en s k S-kurva. Tillväxten 
börjar lite trevande för att så småningom börja accelerera och 
till slut vika av och upphöra. Det beror på att varje utveck-
lingsförlopp behöver ha en struktur som ger processen stabili-
tet. Att kurvan viker av – inga träd växer upp i himlen – beror 
på att processen har vuxit ur den dittillsvarande strukturen. 
Utvecklingen kan fortsätta om man i det läget växlar till en ny 
struktur. Inom systemteorin kallas detta för fasövergång. Ett an-
nat liknande begrepp är paradigmskifte. 

Förbättring och förnyelse  

Så länge utvecklingen i omvärlden håller sig inom ramen för 
en och samma struktur, behöver man följa med i det som hän-
der, med fortlöpande förbättringar av kvalitet, produktivitet, 
delaktighet och lärande. Men när utvecklingen flyttar över till 
en ny struktur, en ny S-kurva, (fasövergång) då behöver man 
följa med och själv förnya sig i en ny struktur.  

Förbättring sker inom ramen för den befintliga strukturen 
och förnyelsen kräver ny struktur. En fasövergång eller ett pa-
radigmskifte.  

Kraven på förnyelse kommer allt tätare  

På grund av, att de populationer som integrerar är så oerhört 
mycket större idag – och fortsätter att växa – så blir S-kurvans 
lutning allt brantare. Därför ökar kraven på fortlöpande för-
bättringar och därför kommer tiden mellan kraven på förnya-
de strukturer att komma allt oftare.  Det betyder att behovet av 
förnyelse uppkommer med allt mindre tidsmellanrum .  4
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Det går inte att bromsa, ställa sig vid sidan av el-
ler kontrollera  

De flesta bedömare, som är insatta i systemteorierna elemen-
ta, anser att utvecklingen inte går att bromsa. Det är inte hel-
ler möjligt att hålla sig utanför, utan att det får negativa effek-
ter för samhället. Somliga tror att utvecklingen kan kontrolle-
ras med politiska insatser, men många anser, att inte heller 
detta är möjligt. Men vi behöver inte bli hjälplösa offer för 
yttre omständigheter. Vi kan välja att anpassa oss till föränd-
ringarna på ett sätt, som gagnar både oss själva som individer, 
vårt eget samhälle och omvärlden. Det finns nämligen ett re-
cept att följa: självständighet och samverkan.  

3. Möt utmaningen med självständighet och 
samverkan  

Begreppet variationsförmåga har en central plats i de teorier 
som vuxit fram för ”ekologiska” system. Den betecknar för-
mågan hos en växt, ett djur eller ett större ekologiskt system 
att förändra sig i relation till förändrade förutsättningar i om-
världen. Variationsförmågan är ett uttryck för lärande och den 
följer ett recept med två delar: självständighet på den under-
liggande systemnivån och dessa självständiga enheters benä-
genhet att samverka på den högre systemnivån.  5

I arbetslivet betyder det att om Per, Pål, Karin och Karina 
är självständiga i förhållande till varandra och väljer att sam-
verka för ett gemensamt uppdrag, då har gruppen, där de in-
går, bättre variationsförmåga än om de fyra medarbetarna 
följsamt ”gör som det är té-sagt” och var och en ”sköter sitt”.  

Självständighet definierar vi som att ”medvetet välja åsikter 
och handlingar och stå till svars för sina val”.  
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Självständigheten kan naturligtvis ta sig andra uttryck än 
samverkan för att förverkliga gemensamma mål eller uppdrag. 
Anarki och ”sköt dig själv och strunta i andra” är naturligtvis 
också självständighet om man står till svars för sina val. För att 
kanalisera självständigheten till samverkan behövs ledarskap 
med vissa kvaliteter.   

Tre krav för samverkan  

Chefer och lärare ska förmedla uppdraget till sina medarbeta-
re och elever så att dessa uppfattar det som tolkningsbart, legitimt 
och realistiskt. Då finns en grund för samverkan.  

Tolkningsbart  

Dels behöver var och en förstå vilket det gemensamma upp-
draget är. Den förståelsen är något mer än bara att på pape-
gojmanér beskriva uppdraget i ord. Det krävs att man kan tol-
ka uppdraget till handling i sin egen arbetssituation. Spegel-
bilden av detta är naturligtvis att den enskilde eleven tydligt 
kan se vilket sammanhang hens egna arbetsuppgifter ingår i.  

Legitimt  

Den enskilde eleven behöver också uppfatta uppdraget som 
legitimt enligt sina egna värderingar. Annars kommer hen inte 
att självständigt ställa upp och engagera sig och samverka med 
andra. Resonemang om etik i arbetslivet har klara kopplingar 
till detta krav. Etiken har förändrats från att vara enbart ett 
egenvärde till att bli instrumentell, något som har direkt bety-
delse för något annat. Förutom sitt egenvärde är etiken i detta 
fall viktig för effektiviteten i lärandesamhället, som ju bygger 
på tillit och överenskommelser.  

29



Realistiskt  

Eleven behöver uppfatta uppdraget som realistiskt, hen ska tro 
på att det är möjligt att klara av. Här kommer andra faktorer 
in i bilden, som, i likhet med etiken, har haft ett egenvärde, 
men som har haft underordnad betydelse som instrumentellt 
värde. En människa med stabilt självförtroende, har vidare 
ramar, för vad hen anser vara realistiskt, än en person som 
nedvärderar sig själv. Ett tillitsfullt klimat på arbetsplatsen bi-
drar till, att även om man inte tror sig om att själv klara av ett 
uppdrag, så litar man på, att vi kan lyckas tillsammans. Tillits-
kapitalet har alltså ändrat karaktär från att vara en ”mjuk” 
fråga till att också vara en viktig faktor i effektivitet och kon-
kurrensförmåga.  

Kan skolan bli en lärande organisation?  

Alla organisationer kan bli lärande organisationer, även skolan 
i Sverige. Det kostar egentligen inga pengar, men det är inte 
gratis. Förändringen kräver visserligen en liten insats av vanli-
ga pengar, men det är inte det stora problemet. Uppbyggna-
den av en lärande organisation drar kostnader i en helt annan 
valuta än pengar.  

Det handlar, t ex om prestige. Det handlar om makt och 
kontroll. Det handlar om ansvar och det handlar om att lära 
om. Prestige ska ersättas med ödmjukhet. Att prata och fatta 
beslut behöver kompletteras med att lyssna, respektera och 
avvakta. Lärare och chefer behöver lära sig var gränsen går, 
mellan att hjälpa en elev eller en medarbetare och att ta över 
det ansvar för hens arbete, ansvaret som hen själv ska ta. Lä-
rande och förståelse som är processer med inslag av kreativitet, 
behöver öka i betydelse i relation till inlärning och minneskun-
skaper.  
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Det handlar också om nya ”strukturer”, om arbetssätt som 
man inte har erfarenhet av tidigare och som av den anled-
ningen inte blir omedelbara framgångar. Människor med 
makt, som normalt inte alls är riskbenägna, ska våga ta per-
sonliga risker och stå för sådant som de tror på, tills man får 
det att fungera. Till det krävs civilkurage  som är en knapp 6

resurs i vårt samhälle.  
Så, visst kan den svenska skolan utvecklas till en lärande 

organisation. Det betyder att självständiga elever och lärare 
(disciplin 1) är mycket varsamma med och ständigt är på jakt 
efter sakliga fakta (disciplin 2). Att de genom att lyssna, respek-
tera, avvakta och tala oförställt i dialogen bygger en gemen-
sam plattform för att göra överenskommelser som gagnar alla 
(disciplin 3). De kommer också att var och en ha en gemensam 
föreställning om vad det är, som de håller på att förverkliga 
tillsammans (disciplin 4). När detta sker är skolan en lärande 
organisation. Det är möjligt att utveckla en lärande organisa-
tion, kostnaden i skattepengar är negligerbar, men det verkliga 
priset kommer att betalas av alla, som har privilegier i dagens 
skola, som lägger krokben för utvecklingen av den lärande or-
ganisationen.  
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Att reflektera över  
Prologen har två delar: Den Lärande Organisationen, som en an-
nan referensram för organisationer än den traditionella och 
Tre viktiga frågor och svar. Innan du går vidare, ta dig tid att re-
flektera över vad texten egentligen innebär för dig.  

1. Den Lärande Organisationen beskrevs med hjälp av fyra disci-
pliner. Var och en av dem fick ett ”nyckelord”. Om du tänker 
på skolans elever, deras föräldrar, dina kolleger och dig själv: 
Hur anser du att man beter sig om man ger uttryck för:  

a. Självständighet (Personligt Mästerskap): Exempel:  

b. Saklighet (Tankemodeller):  
 
 

c. Samverkan (Teamlärande):  

d. Strävan (Gemensam vision):  

2. I Prologens andra del sägs att alla organisationer i grunden 
har samma syfte, att skapa kvalitet, produktivitet, delaktighet och 
organisatoriskt lärande. Hur känner du igen dessa fyra värden i 
din egen verksamhet?  

a. Vad är god kvalitet i ditt arbete? Vad har hänt om kvalite-
ten har blivit bättre?  
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b. Produktivitet är ”det man får ut av insatta resurser”. Vad 
kan du göra för att förbättra produktiviteten?  

c. ”Självvalda åtaganden och engagemang för gemensamma 
uppdrag” är den definition av delaktighet, som vi arbetar 
med här. Tänk på några olika personer i din omgivning. 
Hur ska de bete sig för att du ska anse att deras delaktighet 
har ökat?  

d. Vad anser du att det är, som driver på respektive bromsar 
organisatoriskt lärande i din egen verksamhet?  
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1. En vision för lärandesamhällets skola 
Detta avsnitt finns även i Måltänkande

 – Skolans väg till självständighet och samverkan 

En vision  är en vitaliserande, attraktiv, realistisk och trovärdig 7

bild för skolans framtid.  

Vilken är visionen ?  
I skriften En satsning till tvåtusen ger lärare och skolans huvud-
män uttryck för uppfattningen att eleven ska ta ett mer själv-
ständigt ansvar för sitt eget lärande. Motivet för detta är att 
eleven ska kunna ta tillvara de friare arbetsformer och arbets-
sätt som införts i skolan, för att bättre anpassa erfarenheterna 
från skolarbetet till högskolestudier och arbetsliv. (s 7 i En sats-
ning). Detta är visionen:  

Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla självständigt ansvar för sitt 
eget lärande.  

Hur kan visionen förverkligas?  

Självständigt ansvar förutsätter att man kan välja mellan olika 
alternativ, med utgångspunkt i, vad man bedömer kunna bli 
alternativens respektive konsekvenser. Detta i sin tur förutsät-
ter, att man kan skilja mellan olika slags kategorier och värdera 
dem mot varandra. Små barn har inte denna förmåga, den 
utvecklas efterhand, som vi blir vuxna.  

Var och en behöver passera en process med fyra klart ur-
skiljbara steg för att utveckla förmågan till självständigt an-
svarstagande:  
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1. Självförtroende är en ”självbild”. Individen upplever att hen 
själv kan klara av olika uppgifter. Självförtroende byggs upp 
genom egen erfarenhet av framgång. Dessa erfarenheter kan 
göras tillgängliga även för mycket små barn.  

Observera att individen ska uppleva framgång  med sin egen 8

prestation. Det är inte duktighet i andra människors ögon som 
eftersträvas.  

2. Samarbete bygger på att man fått positiva erfarenheter av ”att 
vara” och ”att göra” tillsammans med andra människor. Varje 
individ är i någon mening olik varje annan individ. Samarbete 
är en produkt av, att man fått positiva erfarenheter av att män-
niskor, som är olika, kan bidra var och en på sitt sätt och att 
olikheterna i sig, är en tillgång för oss alla.”Ingen av oss är lika 
klyftig som vi alla”. Barn kan stimuleras till enkla former av 
samarbete så snart de kan tala.  
3. Självständighet  förutsätter förmåga att välja mellan olika al

9
-

ternativ med utgångspunkt i deras bedömda konsekvenser. 
Självständigheten kräver ganska avancerade intellektuella fär-
digheter. Före en viss ålder kan barn, t ex inte förstå att man 
kan vara både svensk och stockholmare, att samtidigt tillhöra 
olika kategorier. Att dessutom göra konsekvensbedömningar 
ställer ytterligare krav.  

4. Delaktighet är den högsta graden av självständighet i ett de-
mokratiskt samhälle där skolan ”står inför uppgiften att för-
djupa demokratin” (s. 3). Delaktighet  betyder ”självvalda åta10 -
ganden och engagemang för gemensamt mål eller uppdrag”. Delaktighet 
kräver att man också kan bedöma konsekvenserna av olika 
alternativ med avseende på deras inverkan på gemensamma 
mål, i klassen, i skolan, på arbetsplatsen, i samhället etc.  

Visionen Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla självständigt an-
svar för sitt eget lärande kan förverkligas om skolan ger förutsätt-
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ningar för dessa fyra utvecklingssteg : självförtroende genom 11

egna framgångar, samarbete genom positiva erfarenheter av 
olikheter mellan människor, självständighet genom intellektuell 
hederlighet och delaktighet genom att omgivningen ställer krav 
på att eleven ska väga egna fördelar mot mål, som är gemen-
samma för fler. Alla fyra stegen har självobjektifiering som ge-
mensam nämnare. Jean Piaget menade ett barn tar det första 
steget mot mänsklig mognad, när hen kan objektifiera sig själv 
för sig själv, när barnet kan se sig själv och sitt eget beteende 
med en annan människas ögon.  

Vision och samhällsutveckling  
En grundläggande förändring av vårt sätt att se på samhälle 
och arbetsliv håller på att ta form i västerlandet. Vi befinner 
oss i ett paradigmskifte . Enligt det traditionella mekaniska 12

”newtonska” synsättet är det egenskaperna hos individer, organi-
sationer och andra enheter i samhället som avgör hur samhäl-
let fungerar. Enligt det nya ekologiska paradigmet är det rela-
tionerna mellan individer och organisationer, som avgör hur väl 
systemet fungerar.  

Det nya paradigmet får konsekvenser för uppfattningen om 
ledarskap, ledning, lärande och kompetens och för etiken.  

Vi skiljer mellan ledning av organisationer och personligt ledar-
skap av människor . Historiskt har dessa funktioner utövats 13

som styrning , först med detaljerade instruktioner, sedan med 14

anvisade mål. I lärandesamhället behöver styrning ersättas 
med ledarskap baserat på överenskommelser. Detsamma bör 
gälla för skolan. Självständighetsvisionen förmedlar en förvän-
tan om överenskommelser mellan lärare och elev. Överens-
kommelser i skolan ska förbereda eleven för ett arbetsliv, där 
överenskommelser är nödvändiga för att ge en grund för del-
aktigheten. Erfarenheterna av överenskommelser förbereder 
eleverna för arbetslivet.  
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Överenskommelser sker i ett annat slags relationer, än de 
traditionella. Enligt det nya paradigmet är det i relationerna 
mellan individer, mellan organisationer och grupper och mel-
lan samhällen, som den nya utvecklingen kommer att ske. 
Därför ställs också nya krav på etiken.  

Etiken reglerar ju relationerna mellan människor.  

Vad betyder etiken?  

”Det krävs...etiska grundståndpunkter som norm för lärarnas 
förhållande till elever, föräldrar och varandra” (s 11-12). Etik 
styr människors handlingar om den arbetas in i våra normer. 
Normer utvecklas i strukturer, som vi har omkring oss. Struk-
turer är allt i vår omgivning som ger vägledning och återkopp-
ling. Vägledning är anvisningar om vad som är rätt och fel, 
möjligt och omöjligt, förtjänstfullt och klandervärt. En stor del 
av vägledningen sker genom andra människors föredömen. 
Återkoppling finns av två slag: förstärkande ”du är på rätt 
väg” och bromsande ”du är på fel väg”.  

Allt i vår omvärld, som tillhandahåller vägledning och 
återkoppling kallar vi strukturer. Vägledning anvisar möjlighe-
ter och motigheter. Återkoppling kan vara förstärkande: Du är 
på rätt väg! eller bromsning: Du är på fel väg! När en männi-
ska handlar får hen alltid någon form av återkoppling på sin 
handling. Återkopplingen ger erfarenheter och erfarenheterna 
bygger upp normer och därmed moralen i skolan och i sam-
hället. Lärares sätt att bete sig är inslag i elevernas strukturer. 
Därför ingår deras vardagliga sätt att bete sig som aktiva 
komponenter i skolans normbildning.  

Lärsamhällets arbetsliv skiljer sig från industrisamhällets 
genom att fyra kulturella kännetecken i industrisamhället (följ-
samhet, kontroll, restriktioner och formalisering) ersätts med 
fyra andra kännetecken (självständighet, stöd, strävan och 
tillit).  
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Inom skolans ram kan man utveckla dessa normer genom fyra 
olika lärandeprocesser:  

• Problemlösning för att eliminera brister.  

• Experiment för att förverkliga möjligheter.  

• Integration av kunskaper så att många får tillgång till det, som 
bara några få behärskar.  

• Import av kunskaper, så att de erfarenheter som finns, t ex inom 
en annan avdelning eller en annan klass, kan importeras och 
användas av andra.  

Dessa fyra processer styrs av normer, som jag kallar Saklighet 
för problemlösningen, Nyfikenhet för experimenten, Generositet 
för integrationen och Prestigelöshet för att ta till sig kunskaper 
från andra. Lägg märke till att dessa fyra normer är ömsesidigt 
stödjande för varandra och att de alla står och faller med vilka 
relationer, som kan upprättas mellan människor.  

I industrisamhället hade etik ett egenvärde, som man var 
beredd att betala ett pris för. I lärandesamhället är etiken instrumen-
tell med avseende på olika värden som vi eftersträvar, t ex ut-
veckling och ekonomiskt välstånd. Etiken i lärandesamhället är 
inte bara önskvärd av anständighetsskäl . Den är en förut15 -
sättning för att arbetslivet ska kunna prestera den kundnytta vi 
är beredda att betala för, vare sig vi betalar som konsumenter 
eller som skattebetalare.  

För att skolan ska kunna förbereda barn och ungdom för 
arbetslivet, behöver etiken tas på ett mer medvetet allvar i 
framtiden. Därför behöver lärare och andra representanter för 
skolan förstå, hur de själva kan skapa strukturer inom vars 
ram eleverna utvecklar etiskt önskvärda förhållningssätt. Rap-
porterna om förekomsten av mobbning och skadegörelse ger 
anledning att anta att det finns brister i denna kompetens i 
dagens läge.  
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I nästa kapitel ska jag redovisa motivet för att jag valt att kalla 
den nya samhällsstruktur som håller på att utvecklas för läran-
desamhälle. Det bygger på en distinktion mellan begreppen 
inlärning och lärande.  

Att reflektera över  
Det här kapitlet har tre delar: Först kommenterade jag ett för-
slag till vision för skolan och föreslog att begreppet självstän-
dighet ska byggas upp i fyra steg: Självförtroende, samarbete, 
självständighet, och delaktighet.  

Därefter kommenterades begreppet paradigmskifte och jag 
hävdade, att i det nya samhälle som växer fram, behövs självstän-
digheten som ingångsvärde för ett ledarskap baserat på överenskommelser.  

Detta i sin tur leder till kapitlets tredje del, där jag hävdar att 
etiken har blivit instrumentell; att överenskommelser bara kan fun-
gera inom ramen för att vi kan lita på varandra.  

1. Tänk igenom de fyra stegen (självförtroende, samarbete, 
självständighet, och delaktighet). Hur kan du själv medverka 
till att elever och kolleger utvecklar de förhållningssätt, som är 
grunden i de fyra stegen? Hur ser du att en elev har gjort 
framsteg?  
 
 
 

2. Paradigmskiftet innebär att man ändrar fokus från egenskaper, 
t ex hos enskilda människor och organisationer till relationer. 
Om detta stämmer vilka konsekvenser kan det få för din verk-
samhet?  
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3. Etik har alltid haft och kommer alltid att ha ett egenvärde. 
Vad tror du att det innebär för din verksamhet om påståendet 
stämmer att etiken dessutom har fått ett instrumentellt värde med av-
seende på kvalitet, produktivitet, delaktighet och lärande?  

40



2 Skolans uppdrag i lärandesamhället 
Detta är bokens mest centrala kapitel. Skolan har – som alla 
andra institutioner – ett uppdrag i samhället. För att skolan 
ska klara av att utföra sitt uppdrag lika bra som tidigare behö-
ver skolan – p g a paradigmskiftet från industri- till lärande-
samhälle – en ny ”strategi”, ett nytt ”sätt att...” bedriva sin 
verksamhet.  

Skolans uppdrag är att förbereda barn och unga männi-
skor för deras vuxenliv. Därför har skolan två ”uppdragsgiva-
re”. Den ena är samhället, alla svenska medborgares intresse 
av att unga människor förbereds för att bli bra samhällsmed-
borgare. Den andra uppdragsgivaren är eleven, som ska leva 
ett privatliv och ett yrkesliv i detta samhälle. Huvudstrategin 
för att fullgöra uppdraget – sättet att utföra uppdraget – har 
varit att förmedla kunskaper. Om skolan ska fullgöra sitt upp-
drag lika bra i framtiden, som den har gjort under det senaste 
seklet, behöver strategin förändras. Uppdraget, målet att för-
bereda för vuxenlivet är detsamma, men strategin, sättet att 
förbereda behöver förändras.  

Jag ska beskriva förändringen i strategi, som en förskjut-
ning av tyngdpunkten i skolans arbete från inlärning till läran-
de. Orsaken, till att strategin behöver förändras, är att mönst-
ret i samhällsutvecklingen förändras från att förändringar sker 
stegvis (kontinuerligt) till att de sker allt mer språngvis (diskon-
tinuerligt). Kontinuerliga processer kan stödjas genom inlär-
ning, diskontinuerliga förlopp kräver lärande.  

Drivkrafterna i lärande skiljer sig från drivkrafterna i inlär-
ning. Därför behöver skolan kunna ge eleverna sådana förut-
sättningar att de lär sig bemästra drivkrafterna i sina egna lä-
randeprocesser, både i inlärning och lärande.  

I industrisamhället har alltså inlärningen dominerat, i lär-
samhället behöver vi lära oss hur man skiftar tyngdpunkt och 
tilldelar lärandet huvudrollen, men det blir inte en bra pjäs om 
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inte birollerna gestaltas på ett bra sätt. Det är inte fråga om 
lärande i stället för inlärning utan om en annan fördelning av 
resurserna. Lärandesamhället karaktäriseras av täta, kraftfulla 
och oförutsägbara förändringar, av språngvisa ”diskontinuite-
ter”. När sådana språngvisa förändringar inträffar, gäller inte 
de beprövade erfarenheterna längre, man behöver ”upptäcka 
och uppfinna” nya framkomstvägar.  

Jag kommer att införa två begreppspar, som jag kallar driv-
krafter och målfaktorer. Drivkrafter för inlärning och lärande kal-
lar jag lust och legitima anledningar. Målfaktorerna för skolans 
verksamhet kallar jag ändamål och mening.  

Skolan ska stimulera lärandet, utan att det sker på bekost-
nad av inlärningen, genom att ge eleverna förutsättningar för att 
utveckla drivkrafterna, lust och legitima anledningar. Skolan 
kan ge dessa förutsättningar genom att tillhandahålla struktu-
rer, som eleverna uppfattar som ändamålsenliga och menings-
fulla. Strukturer ger tillgång till vägledning och återkoppling.  

Jag ska bemöda mig om att beskriva dessa teoretiska ut-
gångspunkter så enkelt som möjligt. Albert Einstein lär ha sagt 
att komplicerade sammanhang ska beskrivas så enkelt som 
möjligt – men inte enklare. Jag kan förstå om du som läsare 
tycker att teorin är svår att få grepp om. Därför har jag tillfo-
gat ett praktikfall. Det bygger på en beskrivning av Frederick 
Douglass Academy, en problemskola i Harlem N.Y.C. Genom 
några enkla och konsekvent genomförda strukturer lyckades 
rektor Lorraine Monroe förändra denna skola till ett föredö-
me, inte bara i Harlem utan i hela USA. Mitt praktikfall byg-
ger på den s k Monroedoktrinen, som jag har analyserat med 
utgångspunkt i den teori som beskrivs i kapitlets första del.  

Först ska jag motivera varför jag valt att kalla det nya sam-
hället som växer fram för lärandesamhälle.  
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Lärandesamhället  
Det västerländska industrisamhället håller på att förändras på 
ett sådant sätt att man talar om paradigmskifte.  

Paradigmskiften tar tid och de är smärtsamma. Det förra 
stora skiftet, när jordbrukssamhället övergick till att bli indu-
strisamhälle, varade i 150 år. Det beledsagades, bl a av revolu-
tionerna i Frankrike och Ryssland och av det amerikanska in-
bördeskriget. Även om det förflöt lång tid mellan dessa kata-
strofer i mänsklighetens historia, anser vissa forskare att orsa-
ken till revolutionerna och inbördeskriget var densamma, kon-
flikten mellan det agrara jordbrukssamhället och den nya in-
dustrikulturen. Mycket talar för, att det skifte vi nu är mitt 
uppe i, också bjuder på många påfrestningar. Ett exempel är 
arbetsmarknaden. Sedan millennieskiftet har vi haft en kom-
bination av besvärande arbetslöshet och en lika besvärande 
brist på personal inom många områden.  

Att det samhälle, som vi lämnat bakom oss, kallas industri-
samhälle, är de flesta överens om. Men vad ska man kalla det 
nya samhälle som håller på att ta form omkring oss? Det finns 
många förslag. Det postindustriella samhället är ett av dessa. 
Kunskaps- eller informationssamhälle och servicesamhälle är 
andra förslag. K-samhället, där K står för kreativitet, kultur, 
kvalitet och kvinnlighet, förespråkas av somliga. Ingen av dessa 
benämningar är fel eller olämplig, men för mitt ändamål är 
begreppet lärandesamhälle att föredra. Lärande är den ge-
mensamma processen för kunskapsuppbyggnad, för att utveck-
la service och kvalitet och naturligtvis för kreativitet och kul-
turskapande.  

Lärande  

Vad betyder det, att jag påstår att lärandesamhället är en än-
damålsenlig beteckning? Mitt ”ändamål” med den här skriften 
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är att den ska vara ett inlägg i debatten om framtidens skola. 
Skolan ska – i likhet med alla andra delar av arbetslivet – pre-
stera något som samhället behöver. Skolans prestation är att 
påverka unga människor, att ”skola” dem så att de kan för-
verkliga ett bra liv för sig själva och göra goda insatser i sam-
hället. Den som gör goda insatser är kompetent. Skolan ska 
alltså förse arbetslivet med kompetenta medarbetare.  

Paradigmskiftet för med sig att yrkeslivet förändras. Det 
betyder, bl a att begreppet kompetens får en ny innebörd. När 
arbetslivets behov av kompetens förändras behöver skolan ges 
en annan inriktning än den som gällde i industrisamhället.  

Förändringen kan beskrivas som en förskjutning av tyngd-
punkten från inlärning till lärande.  

Inlärning och lärande  

Inlärning är en ”transportprocess”, man flyttar kunskaper och 
färdigheter från en bok eller från en lärare, till en elev. Läran-
de är en annan process. Den kan beskrivas med orden ”upp-
täcka” och ”uppfinna”.  

Orden inlärning och lärande är inte viktiga i sig. Men det 
är viktigt att förstå att mäninskor tillägnar sig kunskaper ge-
nom – åtminstone två – artskilda processer.  

Jerome Bruner  skiljer mellan computation (inlärning) och 16

culturalism (lärande). Inlärningen är en utifrån-och-in-process. 
Den bygger på elevens förmåga att absorbera och memorera 
ett ”förprogrammerat kunskapsmaterial”. Lärandet är en ini-
från-och-ut-process; där skapar eleven sin egen förståelse och 
skaffar sig den kompetens som hen behöver för att bidra till 
den ”kultur” som hen är en del av. Produkterna från inlär-
ningsprocessen är naturligtvis material i denna skapelsepro-
cess. Inlärningen är alltså viktig, men den ersätter inte läran-
det, lika lite som lärande kan ske utan inlärda kunskaper och 
färdigheter.  
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Två drivkrafter: lust och legitim anledning  

Neil Postman  gör en bodelning mellan två drivkrafter för 17

inlärning och lärande. Han kallar dem ”motivation” och ”rea-
son”. Motivation är individens lust och intresse att lära. Lusten 
att lära är bra och viktig, men det är något annat än ”reason”. 
Reason är en fråga om legitimitet, om att ha en anledning och 
Postman citerar Nietzsches aforism ”He who has a why can 
bear with almost every how. Den som har en anledning har 
stöd för sin uthållighet, en drivkraft att inte ge upp när det tar 
emot.  

Ett krav är legitimt, när den som kravet riktas mot anser att 
det är ”rätt och rimligt” att anstränga sig för att motsvara kra-
vet. Legitimiteten är en utifrån kommande anledning att lära, 
ett krav från den sociala gemenskap, som man själv är en del 
av. Legitimiteten innebär, att man själv väljer att motsvara des-
sa krav, t ex för att man vill vara solidarisk med sin egen socia-
la gemenskap. Den sociala gemenskapen kan vara familj, vän-
ner, arbetsgemenskap eller samhällsgemenskap.  

Lust och legitim anledning är drivkrafter för eleven. Lust är 
naturligtvis inte bara drivkraft för lärandet i skolan. Även krav-
lösa aktiviteter, som flipperspel, kan vara lustbetonade. Dess-
utom finns det naturligtvis lustfylld inlärning och lärande, som 
inte är kopplad till det samhällsuppdrag som den allmänna 
skolan har. Därför är det viktigt för skolan att granska sitt 
uppdrag och förmedla det på ett sådant sätt att eleverna kan 
länka sina ”reasons to learn” till detta överordnade uppdrag 
och finna legitima anledningar för sitt eget lärande.  

Två målbegrepp: ändamål och mening  

Ett fruktbart sätt att se på skolans uppdrag är att som Neil 
Postman särskilja två målbegrepp, två kategorier mål för sko-
lans verksamhet. Han kallar dem ”purpose” och ”meaning”. 
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Ändamålet (purpose) med skolans verksamhet är att eleverna 
ska tillägna sig kunskaper i olika ämnen. Meningen (meaning) 
med verksamheten i den amerikanska skolan är att utveckla 
eleverna till amerikaner, till personer som fungerar bra i det 
amerikanska samhället och som har internaliserat, som har 
gjort det amerikanska samhällets värderingar till sina egna.  

Både Bruner och Postman varnar för, att se för ytligt på 
skolans verksamhet. Culturalism (Bruner) handlar om att gå 
på djupet, om att söka efter sammanhang och generella vägle-
dande principer, om att utveckla förståelse . Det är mindre 18

meningsfullt att lära sig ett stort antal metoder för olika ända-
mål, än att utveckla förståelse för underliggande generella 
sammanhang. Detta överensstämmer med utvecklingen i ar-
betslivet, där en ny definition av kompetens håller på att växa 
fram: Förståelsebaserad förmåga att förverkliga egna avsikter. Instruk-
tioner och detaljkontroll ersätts efterhand av mål och visioner, 
som medarbetare får mandat att förverkliga på vilket sätt som 
helst – inom ramen för vissa etiska regler. Det betyder att mål 
och självständighet ökar i betydelse, men också att medarbeta-
re parallellt med självständigheten ska internalisera gemen-
samma etiska regler som en del av sin personliga moral, en del 
av sina egna vägledande synsätt.  

Vägledande synsätt, ”basic assumptions” är organisations-
kulturens bottenplatta.  

Skillnad mellan legitimitet och meningsfullhet  

Allt vi gör är inte och kan inte vara lustbetonat. Småbarnsför-
äldrars dagliga jobb med att ge ungarna frukost och klä dem 
för att lämna dem på ”dagis”, är inte lustbetonat, men man 
gör det utan att beklaga sig. Det finns ju en anledning, som 
man själv anser vara legitim. Föräldrarna anser att det är ”rätt 
och rimligt” att de ska ta på sig detta jobb. Det finns många 
olika åtaganden, som människor gör för att det finns legitim 
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anledning annars skulle varken samhället eller privatlivet fun-
gera.  

Meningsfullhet är den enskilda människans inifrån kom-
mande motiv att engagera sig i något som ligger utanför hen-
ne själv. Skälet till detta engagemang, är att man själv upplever 
det som betydelsefullt att ingå i ett större sammanhang och att 
bidra till något som främjar social gemenskap. Meningsfullhet 
är ett känslomässigt engagemang i något som ingår i ett vidare 
sammanhang än här och nu för en själv. Meningsfullhet är 
individens upplevelse av den mening som den sociala gemen-
skapen, t ex skolan förmedlar.  

Orsaken till att vi behöver förskjuta tyngdpunkten från in-
lärning till lärande, och betona legitima anledningar och me-
ning, är att utvecklingen i samhället blir allt mer diskontinuer-
lig.  

Utvecklingen blir mer diskontinuerlig  

En skillnad mellan lärandesamhället och industrisamhället 
gäller samhällsutvecklingens karaktär. Industrisamhällets ut-
veckling har i huvudsak varit kumulativ. Fler och bättre pro-
dukter, högre levnadsstandard, större bostäder etc. Lärande-
samhällets utveckling sker redan idag, och kommer i ökande 
grad, att ske språngvis. Utvecklingen blir mer diskontinuerlig. 
Därför föråldras också många kunskaper i snabb takt. Många 
har svårt att acceptera att erfarenhet i traditionell mening kan 
vara ett handikapp i stället för en tillgång, och att förmågan att 
lära om, avlärning blir ett lika viktigt inslag i människors kom-
petens, som förmågan att lära sig något nytt. Här kan vi åter-
knyta till beskrivningen av Den Lärande Organisationens and-
ra disciplin, tankemodeller. Om man håller fast vid sina gamla 
erfarenheter när omvärlden förändras kommer man att för-
flytta sig allt högre upp på slutsatsstegen, och fjärma sig från 
den sanning som just nu gäller. 
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Utvecklingen blir alltså mer diskontinuerlig, förändringar 
kommer tätare, de är kraftfullare och blir allt svårare att förut-
se. Det inlärda blir föråldrat och lärande av det nya behöver ta 
sin utgångspunkt i mål, strävan och mening. Den enskilda 
människan behöver ta ett mer självständigt ansvar, både för att 
relatera sig till mål och mening och för att upptäcka och upp-
finna vägar att förverkliga målen.  

För skolans ledning får detta en viktig konsekvens. Mening 
och ändamål med skolans uppdrag ska förmedlas till eleverna 
så att eleverna kan se, att deras egna legitima anledningar att 
lära, är förenliga med skolans uppdrag. Då kommer eleverna 
att kunna dra nytta av skolans strukturer för vägledning och 
återkoppling och uppleva, att deras personliga motivation att 
lära, deras lust, stimulans, meningsfullhet och inflytande ut-
vecklas inom ramen för skolans strukturer för vägledning och 
återkoppling. När lusten att lära finns hos eleverna, är det led-
ningens uppgift att vidga perspektivet med mening och ända-
mål för att ge eleverna en utgångspunkt att söka vidare för nytt 
lärande.  

Inför varje förändring finns krafter som bromsar och krafter 
som stödjer och förstärker. Den som ska leda förändringen 
behöver, dels försvaga eller helst eliminera de bromsande kraf-
terna, dels stimulera det som förstärker den önskade utveck-
lingen.  

Lärsamhällets skola behöver en ny social infrastruktur. Än-
damålet med denna struktur är att förändra de s k hygienfak-
torerna, så att dessa inte bromsar inlärning och lärande och 
stimulera de s k motivationsfaktorerna så att de utvecklas till 
effektiva drivkrafter.  

Social infrastruktur  

Hygien är vetenskapen om yttre faktorer, som påverkar män-
niskans hälsa. Frederick Herzberg utvecklade tvåfaktorteorin 
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för att beskriva hur människors motivation kan påverkas i ar-
betslivet. Han kallade de två grupperna av faktorer för hygien-
faktorer och motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna beskriver 
inre värden, intrinsic values. Hygienfaktorerna beskriver yttre 
faktorer, fysisk och psykosocial miljö. De stimulerar inte moti-
vationen positivt, men brister i hygienfaktorerna har negativ 
inverkan på motivationen.  

Tvåfaktorteorin beskriver två dimensioner: tillfredsställelse 
och otillfredsställelse. Tillfredsställelse rör sig på en skala mellan 
hög tillfredsställelse och ingen tillfredsställelse. Skalan för otill-
fredsställelse går från hög otillfredsställelse till ingen otillfreds-
ställelse. Tillfredsställelse och otillfredsställelse är alltså inte 
ändpunkter på samma skala utan olika dimensioner.  

Motivationsfaktorerna påverkar tillfredsställelsen. Här 
handlar det om upplevelsen av egen mening och av lust och 
glädje över att lyckas. Hygienfaktorerna påverkar otillfredsstäl-
lelsen, som också kallas demotivation.  

Enligt Herzbergs teori, är det inte möjligt att motivera en 
annan människa. Intrinsic values bygger individen upp åt sig 
själv. Man kan skapa förutsättningar för andra människors 
motivation genom att tillhandahålla ändamålsenliga struktu-
rer, men man kan inte påverka deras motivation direkt. Däre-
mot kan man demotivera eller undvika att demotivera andra 
människor.  

Den här distinktionen är viktig med avseende på inlärning 
och lärande. Med yttre hot, eller löften om belöning, kan man 
påverka människor till inlärning, men inte stimulera dem till 
lärande. Lärande kräver legitima anledningar eller individens 
egen upplevelse av meningsfullhet. Man kan naturligtvis känna 
lust för inlärning, när det gäller något som man är intresserad 
av, men lärande kan inte stimuleras genom hygienfaktorerna.  

Jag ska nu illustrera det jag sagt i inledningen till det här 
kapitlet med ett ”praktikfall”. Det handlar om Frederick 
Douglass Academy, en tidigare svårt nergången skola i Har-
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lem, N.Y.C. och skolans rektor Lorraine Monroe. Genom att 
utöva ledning på ett annorlunda sätt, genom nya strukturer för 
vägledning och återkoppling har hon, både eliminerat brister-
na i skolans hygienfaktorer och skapat förutsättningar för ele-
vernas legitima och meningsfulla insatser. De har själva ut-
vecklat sina anledningar att lära och sin upplevelse av me-
ningsfullhet, vilket stimulerat både inlärning och lärande.  

Frederick Douglass Academy - ett praktikfall  

Som underlag för analysen av praktikfallet behöver jag för-
medla några tankar om hur strukturer påverkar inlärning och 
lärande.  

Att lära  

Varje människa lär – alltid. När du går i en trappa, äter mid-
dag, deltar i ett möte är du engagerad i lärandeprocesser. Det 
mesta av det du lär, är du inte medveten om, det bekräftar 
bara det du redan vet.  

Det finns tre inslag i lärandeprocessen: intention, verifie-
ring och falsifiering.  

Intentionen eller intentionerna – ofta finns det flera – kan 
vara mer eller mindre medvetna. Intentionen kan vara en 
medveten avsikt eller omedveten följsamhet till konventioner, 
till vad andra människor förväntar sig eller till vad du själv 
förväntar dig att de ska förvänta sig av dig. Intentionen är vik-
tig. Den påverkar nämligen vad du varseblir i varje enskild 
situation. Ingen klarar av att ta till sig alla data, alla intryck 
som finns i omgivningen, man ska sortera ut – selektera – vilka 
man ska fästa uppmärksamhet vid. Intentionen styr denna 
selektering, men den påverkar också vilken betydelse du fäster 
vid det du uppmärksammar. Intentionen fungerar som en re-
sonansbotten, när du tolkar det du varseblivit. Intentionen 
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bildar en kategori för sig. Verifiering och falsifiering är en an-
nan kategori  

Verifiering och falsifiering har återkoppling som gemensam ru-
brik. Verifiering eller bekräftelse är en signal att ”Du är på rätt 
väg” eller ”Det här går bra”. Den eller de processer, som du 
befinner dig i, utvecklas i linje med dina intentioner. Falsifie-
ring eller förnekelse är en signal att ”Du är på fel väg” eller 
”Det här barkar åt fanders”. Det betyder att processen inte 
utvecklas enligt intentionen. Återkopplingen är ett bra sätt att 
hålla sig nära sanningen i slutsatsstegen .  19

Strukturer för vägledning, förstärkning och 
bromsning  

Ledarskap utövas med hjälp av strukturer. Ordet struktur be-
tecknar allt i vår omgivning som påverkar intentioner och pro-
cesserna för verifiering och falsifiering. I ledarskap ska man 
tillhandahålla vägledning, som underlag för intentioner, förstärk-
ning för verifiering och bromsning för falsifiering. Om man ska 
åstadkomma kvalitativa förändringar måste man tillhandahålla 
nya strukturer. Kvalitativa förändringar i arbetslivet är, t ex 
förändringar av människors förhållningssätt och organisatio-
nens kultur, vars grundelement är normer och människors 
vägledande synsätt.  

Ordning och reda är en annan organisationskultur än slarv 
och stökighet. En organisationskultur där mobbning före-
kommer är annorlunda än en kultur där mobbning inte före-
kommer. En organisationskultur, som stimulerar lärande och 
självständighet, är annorlunda än den som premierar följsam-
het.  

För att förändra krävs strukturer för vägledning, förstärk-
ning och bromsning. Om dessa strukturer inte tillhandahålls 
leder initiativet – den goda avsikten – till att man i stället sti-
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mulerar det destruktiva BOHICA-syndromet. BOHICA är en 
akronym för Bend-Over-Here-It-Comes-Again. Det betecknar 
ett kulturdrag i organisationer där ledningen tar initiativ till 
förändringar, som inte genomförs fullt ut. Allt återgår efter en 
tid till den gamla ordningen. När en förändring misslyckas tror 
somliga att man är tillbaka vid utgångsläget, men det är fel. 
Man är i ett sämre läge än i utgångsläget p g a att BOHICA-
syndromet förstärkt motståndet mot förändringar.  

Monroedoktrinen är ett exempel på en framgångsrik för-
ändring. Jag ska först berätta om Lorraine Monroes ledarskap 
med utgångspunkten ”social infrastruktur”. Därefter ska jag 
visa ett svenskt exempel, där jag bedömer att risken är stor att 
man stimulerar utveckling av BOHICA-syndromet, i stället för 
att förverkliga sina egna goda avsikter.  

Det är viktigt att ta praktikfallet på allvar. I en miljö som är 
mer destruktiv än i någon skola i Sverige, har man lyckats ut-
veckla självständigt ansvar för eget lärande. Det betyder att 
visionen för lärandesamhällets skola är möjlig att förverkliga i 
Sverige och att tanken på skolan som En Lärande Organisa-
tion är realistisk.  

Monroedoktrinen – en social infrastruktur  

Jag ska använda Lorraine Monroes beskrivning för att illustre-
ra begreppet social infrastruktur. Hon kallar själv sitt tillväga-
gångssätt för Monroedoktrinen.  

Monroedoktrinens struktur för vägledning har två delar, vär-
deringar och regler, tre värderingar och tolv icke förhand-
lingsbara regler. De båda inslagen kan liknas vid tre budord 
(värderingarna) i kombination med Den Lilla Katekesens för-
klarande ”Vad är det?”(de tolv reglerna).  

Strukturen för bromsning, för falsifiering, består av en upp-
sättning med sex olika sanktioner, påföljder av att bryta mot 
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reglerna. Den som bryter mot reglerna kränker ju värdering-
arna, därför är det legitimt med sanktioner för regelbrott.  

Strukturen för förstärkning har också två inslag: Lärare och 
annan personal i skolan arbetar avsiktligt med återkoppling, 
för att konsolidera omedelbara resultat, och lärare ska säker-
ställa att eleverna får erfarenhet av egna framgångar med skol-
arbetet.  

Vi ska se närmare på strukturen för vägledning.  

Strukturer för vägledning  
Strukturerna för vägledning består av värderingar, strategier 
och mål. Strategier är ”sätt att..” att förverkliga värderingar. 
Mål är ”resultat bestämda i förväg”. Värderingarna beskriver 
de ideal, man vill förverkliga. Strategierna beskriver sättet att 
förverkliga värderingarna och målen beskriver det konkreta 
resultatet, när man lyckas. Värdering, strategi och mål hänger 
samman i en hierarki, från vision till verklighet. 

Värderingar och strategier  

De tre värderingarna och deras strategier är  

• Respektera dig själv, genom att bara göra sådant som bidrar 
till en positiv framtid för dig själv.  

• Respektera dina kamrater, genom att vara artig, rättvis och 
pålitlig.  

• Respektera egendom genom att sköta dina egna tillhörighe-
ter och vara aktsam om våra gemensamma.  

Strategi är det som följer efter ”genom att...”. En elev respek-
terar sig själv ”genom att..... Hen respekterar sina kamrater 
”genom att...” Monroedoktrinens första inslag är, dels uttalade 
värderingar, dels strategier för att förverkliga dessa värdering-
ar.  
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Mål är resultat bestämda i förväg  

Värderingar och strategier är till intet förpliktande goda avsik-
ter om de inte åtföljs av konkreta handlingar. För att ge under-
lag till intentioner, som kan omsättas i handling behöver man 
mål som är legitima, tolkningsbara och realistiska.  

Mål är legitima om den enskilda eleven anser det vara rätt 
och rimligt att just hen ska åta sig att förverkliga dem. Mål är 
tolkningsbara om eleven kan omsätta dem i handling, om hen 
förstår vad hen ska göra för att målet ska nås. Mål är realistiska 
om eleven tror att hen klarar av att förverkliga målet.  

Monroedoktrinens tolv mål är formulerade som icke för-
handlingsbara regler.  

Icke förhandlingsbara regler  

Legitimiteten i dessa regler bygger på, att man accepterat vär-
deringarna. Innan du läser vidare bör du avsätta några minu-
ter för att ta ställning till om du kan acceptera de tre värde-
ringarna. Anser du att skolan har rätt att kräva att eleverna 
ska respektera sig själva? Har skolan rätt att kräva att elever 
ska respektera sina kamrater? Har skolan rätt att kräva att ele-
ver ska respektera egendom?  

Om du anser att svaret är ett självklart ”ja”, så ska du veta 
att representanter för den svenska skolan sagt att Monroedok-
tinen hör hemma i ett annat sekel än vårt. Om värderingarna 
är viktiga att förverkliga, då behövs strukturer. Nietzsche sa: 
”He who has a why can bear with almost every how”. Regler-
na kanske upplevs som ”pekpinneaktiga”, men de är faktiskt 
bärare av värderingarna.  

Utsagda värderingar utan strukturer är till intet förpliktan-
de goda avsikter. Här följer de tolv reglerna, kommentarerna 
är mina.  
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• Kom i tid till skolan varje dag.  
Var och en vet att den som kommer för sent stör dem som 
kommit i tid. Det är oartigt och opålitligt att inte passa 
tiden, därför stödjer denna regel den andra värderingen 
och dess strategi. Därför är den legitim, var och en kan 
tolka den till handling och den är realistisk.  

•  Lämna ytterkläder i garderoben.  
Om Per besöker Pål och behåller ytterkläderna på säger 
Pål: ”Kan du inte hänga av dig och sitta ner en stund?” 
”Nej”, säger Per, ”jag ska strax gå.” Det finns en samhälle-
lig konvention som säger, att den som har ytterkläderna på 
sig inne, hen är inte där, hen är på väg någon annanstans. 
Elever ska vara i skolan, inte vara på väg därifrån. Regeln 
ger stöd för att respektera sig själv genom att inte handla 
på ett sätt som är negativt för en själv och för den andra 
värderingen att respektera andra.  
Du kanske tycker att detta bara är symbolfrågor. Det är ju 
faktiskt hitlerhälsningar och hakkors på kläderna också, 
men sådana symboler ska man ju ta på allvar. Symboler 
förmedlar uppfattningar och avsikter. Vilka symboler ska 
man inte ta på allvar?  

• Förflytta dig snabbt, gå tyst och börja arbeta omedelbart när du 
kommer till din plats.  
Det finns ett lineärt samband mellan den tid man använ-
der för studier och hur mycket man lär sig. Ju mer tid man 
investerar, desto mer lär man sig. Denna regel ger stöd till 
de båda första värderingarna.  

• Förbered dig genom att ta med material som du kommer att behöva i 
skolarbetet.  
Den här regeln ger också stöd till värderingarna.  

• Gör din hemläxa varje dag.  
Var och en vet av egen erfarenhet, dels att repetition bi-
drar till att man minns det man lärt sig, dels att det är ef-
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fektivt att ta till sig samma budskap på olika kanaler. 
Skolmiljön och hemarbetet är två olika strukturer och de 
kunskaper man tar till sig får olika, men kompletterande 
fästen.  

• Ät endast i skolans cafeteria.  
Dels blir det avfall, när man äter och det skräpar ner den 
gemensamma egendomen. Det är störande för omgiv-
ningen att ha tuggande människor omkring sig och konti-
nuerlig kaloritillförsel ger dessutom upphov till en av våra 
värsta folksjukdomar, fetma. Dessutom far tänderna illa. 
Den skenbart triviala regeln har alltså bärighet på alla tre 
värderingarna och den är är legitim, tolkningsbar och rea-
listisk.  

• Ta inte med radio, freestyle eller bandspelare till skolan.  
Det är framför allt för att inte störa andra, som denna re-
gel finns. Men musikbruset tar naturligtvis bort tid och 
koncentration från det egna skolarbetet också.  

• Håll bänken ren och fri för arbete.  
Man få mer gjort om man koncentrerar sig på sitt arbete 
och undviker störningar. Arbetsbordet är den miljö där 
man ska arbeta.  

• Du ska inte slåss eller använda okvädningsord.  
Lär dig att vara oense med andra utan att bruka våld. Det 
finns två aspekter på den här regeln. Den mest uppenbara 
är att våld inte är önskvärt. Den mindre uppenbara, är att 
skillnader mellan människor är en viktig tillgång för krea-
tiviteten och därmed för lärandet. I ett kort perspektiv ger 
den nionde regeln stöd för den andra värderingen: respek-
tera dina kamrater. I ett längre perspektiv har varje män-
niska stor nytta av att kunna hantera skillnader mellan sig 
själv och andra till gagn för sin egen utveckling. Regeln 
ger även stöd till den första värderingen, om motsättning-
ar hanteras konstruktivt och ”inte sopas under mattan”.  
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• Respektera skolbyggnaden och inventarierna.  

• Visa ID-kort för varje behörig vuxen, som begär att få se det.  
Elever och anställda i skolan ska inte vara anonyma för 
varandra.  

• Enhetlig klädsel i blått och vitt.  
”Uniform” finns även i svenska skolor, men inte på skolans 
initiativ utan för att signalera vilket gäng eller vilken grupp 
man tillhör. Detta slags uniformering, som gäller både 
flickor och pojkar, är naturligtvis destruktiv. Skinnskallar 
med nitar i skinnjackan eller ”vanliga elevers” krav på 
märkeskläder av visst slag är symboler för in-grouping re-
spektive out-grouping. Att detta både motverkar respekten 
för den egna personen och respekten för vissa kamrater är 
klart.  
Hösten 2000 hade tidningarna reportage om ungdomar-
nas ”uniformer”. En ensam mamma beklagade att dot-
terns skor för 900 kr inte accepteras av kamraterna och 
därför kräver dottern nya skor. Dottern säger att man ofta 
bråkar om pengar hemma, ”men jag bryr mig inte om 
det, det är inte jag som betalar”. Hur ser vi på begreppet 
respekt i svenska skolor?  

Strukturer för bromsning  

När man vill genomföra en förändring behövs vägledning för 
att visa vad man vill åstadkomma. När det nya börjar ta form 
krävs förstärkning, men det gamla, som man vill fjärma sig 
ifrån har en tendens att dröja kvar. ”Kultur sitter i tapeterna”. 
Därför behövs också falsifiering. Den får man med strukturer 
för bromsning.  

I Lorraine Monroes fall finns sex sanktioner, som är kopp-
lade till de tolv reglerna. Den mildaste är samtal mellan eleven 
och hens egen lärare. Sen ankomst, slarv med arbetsmaterial, 
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ogjorda hemläxor ska inte passera obemärkt. Skolans ledning 
och lärare ska visa. att man menar allvar med sina värdering-
ar. Det är helt enkelt inte tillåtet att avstå ifrån att respektera 
sig själv eller att inte visa respekt för sina kamrater. Om samta-
let, mellan eleven och hens lärare inte ger resultat, följer 
strängare åtgärder, t ex samtal med föräldrar och samtal med 
rektor. De strängaste sanktionerna innebär att eleven suspen-
deras från skolan viss tid och till slut att hen förflyttas till en 
annan skola.  

Den hårdaste sanktionen finns även för den svenska skolans 
”värstingar”. Vi vet från polisens insatser för s k nolltolerans t 
ex i New York och i några svenska samhällen att det leder till 
att de grövre brotten minskar i antal. Om man inte visar tyd-
ligt, att även lindriga förseelser är oacceptabla, bidrar man till 
att vidga ramarna för vad som är acceptabelt. Att påtala sen 
ankomst och slarv med hemuppgifter, genom att tala med ele-
ven är inte ”straff ”, det är att visa var gränsen går, för samhäl-
lets konventioner.  

Ska vi följa Monroedoktrinen i Sverige?  

Ja och nej. De värderingar, som skolans ledning och lärare vill 
implementera i skolan ska åtföljas av strategi och strukturer för 
vägledning och återkoppling. Annars kommer BOHICA-
syndromet att ta över. Ingen behöver kopiera Lorraine Mon-
roes värderingar, det kanske finns andra som man anser vara 
viktigare, men oavsett vilka värderingar man vill förverkliga så 
behöver de förmedlas med strukturer. Vi ska alltså inte kopiera 
Lorraine Monroes ”metoder”, men det behövs värderingar 
och det behövs en strategi för att förmedla värderingarna i 
strukturer för vägledning och återkoppling.  
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Hur gör vi i Sverige?  

I vissa skolor arbetar man enligt Lorraine Monroes modell 
utan att kalla det för Monroedoktrin. Jag känner till tre sådana 
skolor, men det finns säkert fler. Där lyckas man också bra.  

I andra skolor skyller man sina egna misslyckanden på att 
samhället har förändrats. Våld, kommersialism och ameri-
kanska videofilmer har luckrat upp samhällsnormerna och 
detta har spritt sig till skolan. Jag har träffat flera representan-
ter för skolan, som på detta sätt motiverar att de själva inte 
kan göra något åt situationen. Jag brukar fråga dessa personer 
om samhället runt deras skola är värre, än den Lorraine Mon-
roe hade att bemästra i Harlem. I ett inslag i svensk tv berät-
tade en av hennes elever att två av hans kusiner och hans bror 
hade skjutits till döds mitt framför ögonen på honom. I Har-
lem finns våld, fylleri, kriminalitet, narkotika och prostitution 
inpå skolans knutar. Var och en som hävdar att det är omöjligt 
för en rektor att förändra en skola, som har problem, behöver 
kunna hävda att hens omgivning är värre än Harlem N.Y.C.  

Jag tror inte att någon skolledare avsiktligt skapar problem i 
skolan, men det finns ett antal underlåtenhetsyndare, de som 
inte anser att de kan göra något åt sakernas tillstånd eller som 
inte förstår hur de ska gå tillväga. Deras gelikar beskriver Dan-
te i Den gudomliga komedin: ”Efter att ha igenkänt några av dem, 
fick jag där också se den mannens skugga, vilken av rädsla 
svek sitt höga uppdrag” (Sång 3:58).  

Alltså: vissa skolor lyckas, andra anser inte att förändringen 
än möjlig. Men det finns en tredje grupp också, de som försö-
ker och tror att de är på rätt väg, men som inte kommer att 
lyckas, p g a att de inte förstår vad social infrastruktur är och 
hur de själva ska skapa den struktur de behöver, så att de goda 
avsikterna blir verklighet.  

59



De goda avsikterna  

Jag har stor respekt för goda avsikter. Många lägger ner myc-
ken möda på att skriva ner skolans värderingar och publicera 
dem i vackra broschyrer. Det är värt att respektera och därför 
är det ganska motbjudande att kritisera dessa goda insatser. 
Men det behöver göras för att detta är viktigt.  

Jag har sett ett antal exempel från olika skolor. De lider alla 
av samma svaghet, nämligen avsaknad av strukturer för att 
förverkliga det goda som skolans ledning säger sig vilja ge sina 
elever. Det exempel som följer skulle kunna vara hämtat från 
vilken skola som helst, bland dem som tror att det räcker med 
goda avsikter.  

Exempel från en svensk skola  

Exemplet är hämtat från en broschyr med flera rubriker. Ru-
briken på mitt exempel är ”Människosyn”. Jag har modifierat 
formuleringarna för att anonymisera texten. Innehållet är 
dock intakt.  

”Människan är aktiv och kreativ. Varje människa har unika 
möjligheter. Människans uppfinningsförmåga är den främs-
ta resursen för att skapa en framtid för världen. För att ut-
vecklas till den kreativa och förnuftiga människa, som 
framtiden kräver, måste man vara delaktig och ta ansvar 
för sin inlärning och för skolan som samhälle.  

Barn växer upp under olika omständigheter och får olika 
möjligheter till utveckling. Vi ska säkerställa att de elever, 
som behöver mer stöd än andra, får det.  

Olika uppfattningar ska respekteras och gemensamma be-
slut ska fattas i demokratisk anda.”  
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Jag ifrågasätter inte de goda avsikterna bakom denna deklara-
tion. Men jag har tre invändningar.  

För det första ifrågasätter jag den sakliga grunden för vissa in-
slag, men det är av underordnad betydelse. Många människor 
är inte alls aktiva och många är rent stupida och självdestruk-
tiva. Uppfinningsförmågan har försett oss med kärnvapen och 
biologiska stridsmedel. Vad menas med unika möjligheter? 
Om vi ser till utvecklingspotentialen för nyfödda har de allra 
flesta normalbegåvade och fysiskt friska människor – majorite-
ten – ganska likartade möjligheter. Människors förutsättningar 
att göra något meningsfullt av sina möjligheter är dock olika.  

För det andra framgår det inte vad man menar med vissa 
begrepp. Det är allvarligare än den första invändningen. Vad 
är det att vara delaktig som man ”måste” vara? Vad är det att 
ta ansvar för sin inlärning? Vad är skolan som samhälle? Ele-
ver som behöver mer stöd än andra ska få det, men hur myc-
ket mer? Tillräckligt för att klara sig? Hur tar man vara på 
särskilt begåvade elevers förutsättningar. Thomas Edison fick 
stryk i skolan för att han var virrig och ställde för många frå-
gor. Albert Einstein blev inte godkänd i matematik och Abra-
ham Maslow hade det svårt i skolan för att han var ”avvikan-
de”. Inte förrän han blev vuxen förstod han att avvikelsen be-
rodde på att han var mer begåvad, inte mer korkad än sina 
kamrater. Hur vet man att olika uppfattningar respekteras? 
Och vad menas med demokratisk anda?  

Den tredje invändningen är viktigast. Det framgår inte vilka re-
sultaten ska bli, hur vet man att dessa värderingar lever i sko-
lan? På ett annat ställe i samma broschyr skriver man att ”det-
ta ska bli verklighet och inte bara tomma ord på papper”. 
Men ingenstans framgår vad ”detta” är, detta som ska bli verk-
lighet. Hur känner man igen det. Jämför med Monroedoktri-
nen. När den tredelade respekten fungerar då kommer alla i 
tid, då hänger ytterkläderna i garderoben, då har alla med sig 
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det arbetsmaterial som man behöver under dagen, ingen tug-
gar tuggummi osv.  

I anslutning till den tredje invändningen ska påpekas att 
sanktionerna saknas. Det är underordnat, p g a att man inte 
kan införa sanktioner mot brister som inte är specificerade. Då 
hamnar vi i godtycklighet, vilket kan vara acceptabelt i en de-
mokrati, men det är inte acceptabelt i ett rättssamhälle. Ob-
servera att sanktionerna ska ge återkoppling. Det innebär att 
eleven behöver förstå att hen har brutit mot en viktig värde-
ring. Man behöver alltså ha ett utgångsläge att återkoppla till.  

Ett vanligt problem  

Mobbning, dåliga prestationer, skadegörelse, lärare och skolle-
dare som vill sluta och söka sig annan försörjning, det är all-
varliga problem. När vi ska göra något åt dessa allvarliga pro-
blem känns det högtidligt. Vi ska återupprätta ”etik och mo-
ral” – en värdegrund. Att i detta sammanhang ägna uppmärk-
samhet åt något så trivialt som tidpassning, ytterkläder och 
tuggummitugg, det ”känns inte bra”.  

Lorraine Monroe har upptäckt att alla storverk skapas ge-
nom att konsekvent och uthålligt addera många triviala hand-
lingar till varandra. Det är trivialt att en elev kommer i tid en 
gång, men när varje elev kommer i tid varje dag, då är det ett 
storverk.  

Jag tror att ett vanligt problem döljer sig i en föreställning 
att viktiga resultat byggs upp av märkvärdiga handlingar, men 
så är det ju inte. Alla viktiga resultat kommer till genom 
många triviala och konsekvent genomförda handlingar som 
tillkommer p g a legitima anledningar och meningsfullhet. 
Därför ska vi lära oss att uppmärksamma och förstärka de tri-
vialiteter, som tillsammans bygger upp den kultur vi eftersträ-
var. Och framför allt: Vi ska föra en kontinuerlig dialog både 

62



med ord, med konsekventa handlingar och symboler för att 
visa varför den enskilda handlingen är viktig.  

Vad följer nu?  
Vi ska nu granska innebörden i ”självständigt ansvar för eget 
lärande”, lite närmare. Det sker i tredje kapitlet.  

Därefter ska jag redovisa ett ”system” som jag kallar läran-
delaboratoriet. Idén kommer ursprungligen från ett par myc-
ket framgångsrika projekt i industriföretag, men här beskrivs 
sambandet mellan olika slags lärande och de normer som 
stödjer detta lärande. Jag tror att tanken kan vara inspirerande 
även i skolan.  

I femte kapitlet ska jag förmedla några erfarenheter av hur 
man får en vision att leva, av hur man gör verklighet av Den 
Lärande Organisationens fjärde disciplin.  

Som avslutning kommer några praktiska anvisningar för 
hur man ska komma från ord till handling.  

Att reflektera över  
Bokens mest centrala kapitel har behandlat frågan vad vi ska 
ha skolan till. Det började med att lansera begreppet ”läran-
desamhälle” som beteckning på det nya samhälle som nu er-
sätter industrisamhället. P g a att förändringarna i omvärlden 
kommer allt mer språngvis ökar behovet av ”lärande”, av för-
mågan att upptäcka och uppfinna, jämfört med inlärningen, 
som var viktigare förr. Därför kallar vi samhället för lärande-
samhälle.  

Därefter lånade vi ett synsätt från Neil Postman som talar 
om två drivkrafter för lärande och inlärning och två målbegrepp. 
Drivkrafterna är lust och legitim anledning. Målbegreppen är det 
praktiska ändamålet och det mer högtidliga mening.  
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För att stimulera lärandet och ta tillvara drivkrafterna för 
att förverkliga de båda slagen av mål, behöver vi förstå hur 
man utvecklar lämpliga strukturer för lärandeprocesserna. 
Sambandet mellan begreppen mål, strategier och strukturer 
illustrerades med ett praktikfall som handlar om Frederick 
Douglass Academy.  

• Hur påverkar resonemanget om inlärning och lärande i 
lärsamhällets skola din syn på den egna skolans verksam-
het?  
 
 
 

• Påverkar Postmans ”drivkrafter” och ”målbegrepp” dig att 
försöka förändra något i din egen verksamhet?  
 
 
 

• Om du upplever att du har några problem i din egen 
verksamhet, som du skulle vilja komma till rätta med: Kan 
du hämta något uppslag från praktikfallet som kan vara till 
stöd?  
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3. Självständigt ansvar för eget lärande 
Vad krävs för att göra verklighet av  

En satsning till tvåtusen?  

En satsning till tvåtusen är en gemensam avsiktsdeklaration för 
skolans framtid från lärarnas fackliga organisationer och 
Kommunförbundet. Här finns en övergripande vision för sko-
lans arbete, från förskolan till gymnasiet. Skolan ska förbereda 
eleverna för arbetslivet eller universitetsstudier.  

Skolan ska stödja eleverna att utveckla sin förmåga  
att ta ett självständigt ansvar för sitt eget lärande  

Man har valt denna inriktning för att man är övertygad om att 
arbetslivet, i det lärandesamhälle vi nu lever i, kommer att be-
höva människor, som handlar mer självständigt, än som var 
fallet i industrisamhällets arbetsliv. Förmågan att ta ett själv-
ständigt ansvar är nyckeln till kompetensutveckling och livs-
långt lärande, begrepp som förekommer i de samtal om fram-
tiden som man för i olika kretsar.  

Ett självständigt ansvar....  
Förmågan att ta ett självständigt ansvar i vuxenvärlden är 
slutprodukten av en lång process, som äger rum i ett ekologiskt 
sociotekniskt system. Det är dock ganska enkelt att ge erforder-
liga förutsättningar – en ändamålsenlig infrastruktur – för 
denna process, även om det kräver andra insatser än de, som 
lärare och skolledare i allmänhet brukar tillhandahålla.  

Självständighet är ett viktigt förhållningssätt hos människor 
i lärandesamhället. Därför är det viktigt att göra klart vad 
självständighet är och vad det inte är. Den självständiga män-

65



niskan har ”förmåga och vilja att personligen välja åsikter och 
handlingar samt att stå till svars för sina val”. Definitionen har 
två delar. ”Förmåga och vilja att personligen välja åsikter och 
handlingar” är den första. Här finns den personliga integrite-
ten  ”Personligen” står för mod och förmåga att särskilja sig 20

själv från andra människor och deras åsikter. Definitionens 
andra del ”Förmåga och vilja att stå till svars för sina val” är 
grunden för samverkan med andra och för social kompetens. 
Man brukar tala om två parallella processer i en människas 
utveckling ”individuationen” som gör oss ”olikadana” och 
”socialisationen” som gör oss ”likadana”. Dessa båda proces-
ser anpassar oss till gemenskapen med andra. En grundtanke i 
den humanistiska psykologin  är att dessa båda processer in21 -
tegrerar till en helhet hos den mogna människan. I dessa båda 
processer kan vi också urskilja Den Lärande Organisationens 
grundmönster: självständighet och samverkan. Nyckeln, till 
integrationen mellan de två, finns i begreppet självobjektifie-
ring, en människas förmåga att se sig själv och sina egna hand-
lingar med andra människors ögon.  

Självständighet är att ta för sig, utan att det sker på andra 
människors bekostnad. Självständighet är inte hänsynslöshet 
och anarki. Självständigheten är en nödvändig grund i den 
sociala kompetensen, för ”förmågan att ha sådan kontakt 
med, vara i sådant socialt samspel med andra, att det gagnar 
båda parter”, både mig själv och andra. Förmågan att stå till 
svars för sina val stödjer beredvilligheten att ta del av andras 
motiv.  

Det självständiga ansvaret har två sidor. Dels ett val. Bara 
den som kan välja självständigt kan ta ansvar. För att välja be-
höver man ha tillgång till olika alternativ och förmåga att be-
döma konsekvenserna av dem. Dels behövs en beredvillighet att ta 
till sig återkoppling för valet. Bara den som tar till sig följderna av 
sin egen handling tar ansvar. För att utveckla förmågan till 
självständigt ansvar, behöver man alltså både få möjlighet att 
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välja och få tillgång till återkoppling av följderna av det egna 
valet i sådan form  att man kan ta den till sig.  22

...för egen inlärning och eget lärande  
Vilken inlärning ska eleven lära sig att ta ansvar för? Utveck-
lingstakten för nya kunskaper är svindlande. Vuxna människor 
vet att en del av det som var sant och riktigt i vår barndom 
inte gäller längre. Det kommer att visa sig att en del av dagens 
kunskaper inte heller kommer att vara användbara om några 
år. Vissa grundläggande färdigheter kommer dock med stor 
säkerhet att vara till nytta. Det kan vi vara så säkra på att vi t o 
m kan föreskriva dem som obligatoriska för eleverna. Kom-
munikationsfärdigheterna, tala, läsa, skriva och räkna hör dit. 
Men även kunskaper, som hjälper eleven att förstå det sam-
manhang, som hen lever i hör dit. Historia ger kunskaper om 
ett tidsmässigt sammanhang, geografi om ett rumsligt, religi-
on, filosofi och statskunskap ger kunskaper om de vägledande 
synsätt och värderingar, som är grunden i vårt svenska samhäl-
les kultur. Biologi, fysik och kemi ger kunskaper om den miljö 
vi lever i. Dessa kunskaper är ”bildning”, den ger människan 
möjligheter att förstå sig själv som en del i ett socialt, värde-
ringsmässigt, tidsmässigt, geografiskt, fysiskt och ekologiskt 
sammanhang.  

Bildningen  är alltså grunden för att förstå sig själv i det 23

sammanhang där man lever, den tillför existentiella värden. 
Därför är den en viktig komponent i självständigheten. Förstå-
elsen för sig själv är i sin tur ingången till att förstå andra 
människor, vilket är en förutsättning för samverkan och ut-
veckling av social kompetens. I den humanistiska traditionens 
utvecklingsidé, finns en föreställning att personlig utveckling är 
en strävan från det privata till det allmänna, ”från maten för 
dagen till etik”. Abraham Maslow är en av dem som beskrivit 
denna utvecklingsgång, som innebär att den mogna männi-
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skan i allt högre utsträckning ser sig själv som en del i ett större 
sammanhang, en länk i en kedja, en del av ett hologram. 
Därmed påverkas hen i sina privata beslut att beakta vilka 
konsekvenser dessa beslut har för hens omgivning.  

För att man ska kunna fungera, som en självständig männi-
ska i ett samhälle som vårt, behöver alla vuxna människor ha 
del i en grundläggande gemensam kunskapsmassa. Jag kallar 
dessa grundkunskaper för bildning.  

Obligatoriskt innehåll men valbar form  

Valmöjligheterna är begränsade, när det gäller utbildningens 
obligatoriska innehåll. För att ett samhälle ska fungera behöver 
människorna ha en gemensam kunskapsbas. Men olika män-
niskor tar till sig kunskaper på olika sätt. Formen, för hur den 
enskilda eleven tillägnar sig sin bildning, kan alltså vara valbar.  

Att ta ansvar för egen inlärning är ju också en ”metodfrå-
ga”, ”Hur ska jag gå tillväga för att lära mig något på effekti-
vast möjliga sätt?” Vi vet ju att människor har olika ”inlär-
ningsstil”, olika människor tar till sig kunskaper på olika sätt. 
Bildningsprocessen kan användas för att ge eleverna erfaren-
heter  av hur de själva lär mest effektivt. Den erfarenheten 24

ger en bra grund för att ta ett mer självständigt ansvar för sin 
egen inlärning senare i livet.  

En viktig grund för det självständiga ansvaret är självakt-
ning och självförtroende. Det kan tidigt byggas på med sam-
verkan med och hänsynstagande till andra. Det självständiga 
valet är en ganska avancerad intellektuell process, som kräver 
förmåga att differentiera mellan olika kategorier för att man 
ska kunna bedöma konsekvenserna av sitt val. Det slutliga må-
let, den vuxna människans självständiga ansvar, kräver dess-
utom förmåga att värdera det egna valets konsekvenser för 
gemensamma värden, t ex för en vision. Självförtroende, sam-
arbete, självständighet och delaktighet är fyra olika stadier i 
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strävan mot den vision som finns i En satsning till tvåtusen. Själv-
förtroendet, grunden i utvecklingsprocessen, utvecklas genom 
att man får tillfälle att ta ansvar för sin egen framgång, att man 
ska lyckas med det man tar sig före – och ta ansvar för fram-
gången. Abraham Maslow definierade självförtroende som 
”förväntan om framgång”.  

En satsning till tvåtusen nämner att lusten att lära är viktig. 
Den lusten stimuleras av Wallendaeffekten, den enskilda männi-
skans förväntan att lyckas . Om obehaget att misslyckas är 25

starkare än tillfredsställelsen i framgången, då aktiveras inte 
Wallendaeffekten. Därför ska återkopplingen inriktas på att ta 
tillvara lärandeeffekter i misslyckandet och visa eleven hur det-
ta kan ”kapitaliseras” till något bra. Om man har lärt sig att 
uppskatta lärandet, som ett värde i sig, ger varje misslyckande, 
vid sidan av en eventuell besvikelse också en ny erfarenhet som 
är ett positivt bidrag till den egna kunskapsmassan. Dessutom, 
den som lyckas med allt hen företar sig har för låga ambitioner 
i förhållande till sin potential. Wallendaeffekten kan förstärkas 
med Pygmalioneffekten, positiv förväntan från andra människor, 
att man ska ha framgång med en viss insats. Pygmalioneffek-
ten   är väl dokumenterad genom ett stort antal vetenskapliga 26

studier, bl a från skolvärlden.  
Några andra ”obligatoriska” kunskaper än de, som ingår i 

bildningsbasen, ska skolan kanske inte ha ambition att förmed-
la. För övriga kunskaper kan eleven få ha ett ganska stort infly-
tande både vad gäller innehåll och form. Inlärningen av den 
obligatoriska bildningsbasen kan dock användas för att ge ele-
ven möjlighet att finna sin egen inlärningsstil. Ett instrument 
behöver hanteras enligt sina egna förutsättningar om det ska 
prestera bra. Vår inlärningsförmåga är ett instrument, som var 
och en behöver lära sig att hantera enligt sina egna förutsätt-
ningar, om man ska kunna ta ansvar för inlärningen på ett 
effektivt sätt. Den som inte kan spela fiol kan förmodligen inte 
få en ren ton ens ur en Stradivarius.  
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När det gäller kunskapsinnehållet finns, dels en obligatorisk 
”bildning”, dels andra kunskaper som eleven kan välja efter 
eget intresse. Den elev som väljer en framtid som ingenjör eller 
läkare väljer därmed också ett nytt obligatoriskt innehåll, t ex 
kravet att lära sig räkna tillräckligt bra innan hen kan söka till 
sin universitetsutbildning. Beträffande formen, hur kunskaper 
förmedlas bör eleven få stöd så tidigt som möjligt att söka sig 
fram till den ”stil” som är mest effektiv för hen själv. Både ob-
ligatoriet, och de kunskaper som man väljer själv, kan använ-
das för att utveckla förmågan att lära och därmed ge stöd till 
det självständiga ansvarstagandet.  

Lära att lära  

Utveckling betyder i allmänt språkbruk att något blir bättre. I 
vårt samhälle tycker vi att mer och riktiga kunskaper är bättre 
än få och felaktiga. Därför är det utveckling att skaffa sig kun-
skaper .  

Det finns två slags utveckling: kumulativ, kontinuerlig  är det 
ena och gränsöverskridande eller transcendent, diskontinuerlig är 
det andra.  

Den kumulativa utvecklingen är ”mer av samma slag” som 
vi tidigare har, en fråga om pålagring inom ramen för givna 
egenskaper, en given kvalitet.  

Den gränsöverskridande utvecklingen adderar nya egen-
skaper, en ny kvalitet. Det är fråga om att ”upptäcka och upp-
finna” egenskaper som tidigare inte fanns. I lärandesamhället 
säger vi att inlärning är en kumulativ utveckling av kunskaper och 
att lärande är en gränsöverskridande, transcendent, utveckling av kun-
skaper.  

Begreppet ”kompetens” håller på att få en ny betydelse. 
Den tidigare definitionen av kompetens som ”kunskaper, fär-
digheter och motivation” håller på att ersättas av ”förståelsebase-
rad förmåga att förverkliga egna avsikter”. Den stöder självständig-
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hetsidealet. Kompetensen förändras från att vara ett värde i 
sig till att bli ett instrumentellt begrepp.  

I UNESCOs rapport Learning: The Treasure Within anger 
man fyra olika slags lärande:  
• Learning to know  
• Learning to do  
• Learning to be  
• Learning to live together  

Det är nästan lika poetiskt som Piet Heins gruk:  
Live while you still have life to live  
Love while you still have love to give  

Att lära sig veta, göra, vara och leva tillsammans sammanfat-
tar vad jag menar med lära att lära.  

Tidigare har utbildning nästan uteslutande varit inriktad 
på inlärning. Strategin för att förverkliga detta kallas förmed-
lingspedagogik. Det betyder att befintliga kunskaper ska för-
flyttas till eller kopieras över till eleverna från lärare, skrifter 
eller andra media. I lärandesamhället ökar betydelsen av lä-
rande, av att själv kunna ”upptäcka och uppfinna” de kunska-
per, som man behöver för att förverkliga en avsikt. Inlärningen 
är fortfarande viktig, men på ett annat sätt än tidigare. Att för 
alltid minnas vad man har lärt sig är inte så viktigt längre. 
Dessutom blir kunskaper föråldrade. Förmågan att lära är allt-
så en funktion av, i vilken utsträckning en människa är i stånd 
att ändra uppfattning. Därför är avlärning ibland väl så vä-
sentlig som att minnas vad man lärt sig. Betydelsen av inlär-
ning, i dess traditionella form, förlorar alltså mark till lärandet. 
Däremot behöver man snabbt kunna ”ta in” ganska stora nya 
kunskapsmängder för ett visst ändamål och skapa något eget 
av dem.  

Lärande ökar i betydelse och inlärning blir en stödprocess, 
ett instrument för lärandet. För att effektivisera detta viktiga 
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instrument behöver man lära sig vissa tekniker, t ex snabbläs-
ning, tekniker för memorering, anteckningsteknik, t ex mind-
mapping etc. Dessa tekniker kan man praktisera inom nästan 
vilket kunskapsområde som helst. För lärandet behöver man 
förstå hur kreativiteten, förmågan att upptäcka och uppfinna 
fungerar. Det finns tre ”modeller” för gränsöverskridande 
transcendenta, processer, för lärandet.  

Tre modeller för lärande  

De båda första modellerna är dialektiska: den gradvisa utveck-
lingens övergång i ett kvalitativt annorlunda tillstånd är den 
ena och tesens integration med antitesen till en syntes är den 
andra. 

Kumulativ process övergår till ny kvalitet  

När man kyler vatten övergår det från att vara vätska till fast 
form, is. Vätskan och den fasta kroppen är strukturer med oli-
ka egenskaper. Detsamma gäller andra strukturer. Alvin Toff-
ler har använt demokratins utveckling i USA som exempel. 
Det samhälle, där några få är rika och de många människorna 
är fattiga, är sämre än ett samhälle där många har det bra. 
Thomas Jefferson och hans medförfattare till USAs författning 
menade att ”en man, en röst” skulle göra samhället bättre för 
de sämst ställda. Idag, säger Toffler, har medelklassen det bra 
och de är i majoritet. ”En man en röst” leder nu till att de 
sämst ställdas situation är helt hopplös . Den gradvisa föränd27 -
ringen har övergått i en ny kvalitet, samhällssystemets egen-
skaper har förändrats och övergått till att nu motverka de vär-
den det ursprungligen skulle främja.  

Motsvarande modell med positivt förtecken är känd, bl a 
inom idrotten och musiken. Enträgen träning tycks inte leda 
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någon vart tills plötsligt en dag då det ”lossnar”. Aha-upplevel-
ser i vanlig intellektuell inlärning är ett annat exempel.  

Tes och antites integrerar i syntesen  

Modell nr 2, när tes och antites integreras till en ny kvalitet i 
syntesen, finns bl a i den struktur för konstruktiv hantering av 
konflikter som man utvecklat vid Harvard Law School . Den 28

har med framgång använts i många konflikthärdar, t ex i 
Camp Davidförhandlingarna  1978 där president Carter lyc29 -
kades förhandla fram ett fredsavtal, som fortfarande håller, 
mellan Israel och Egypten. Att tillämpa detta mönster i sociala 
system, kräver att man har tillgång till en gemensam värdebas, 
som är viktigare för parterna än det som konflikten gäller. I 
skolan bör modellen kunna utvecklas, t ex för att påverka 
mobbning och brister i jämställdhet, både mellan könen och 
mellan elevgrupper, som är olika på andra grunder än kön. 
”Syntesen”, fusionen av motsatser är en gränsöverskridande 
process, ett lärande.  

Mönstret som sådant förekommer på många olika håll. En 
av den lärande organisationens fem discipliner , Teamlärande 30

bygger till stor del på kombinationen av två processer: den 
divergerande dialogen och den konvergerande diskussionen.  

Störa och lära komplexa system  

Den tredje modellen för lärande, att skapa en ny kvalitet häm-
tar vi från teorin om komplexa system. Den har belönats med 
Nobelpris  och är nu även accepterad även för sociala system 31

av många forskare.  
Ett ekologiskt system är i balans, men är inte stabilt. När 

balansen rubbas, t ex när systemet utsätts för en störning, då 
söker sig systemet fram till en ny balans, på en högre komplex-
itetsnivå. Därmed utvecklar systemet en ”immunitet” mot det 

73



slags störning som rubbade balansen förra gången. Systemet 
”lär”. Vi är själva bärare av sådana komplexa integrerade sy-
stem och har också dragit fördel av deras lärande. Varje virus-
infektion är en störning för immunförsvaret. Vi reagerar med 
feber, men blir så småningom friska och har då utvecklat im-
munitet mot det virus som orsakade sjukdomen. Immunför-
svaret har ”upptäckt och uppfunnit” en förmåga att undvika 
framtida störningar från detta virus.  

Vi har också egna erfarenheter av ett annat dynamiskt sy-
stem, vår egen hjärna. Den består av 1000 miljarder celler 
varav 100 miljarder är aktiva nervceller och 900 miljarder är 
gliaceller som ger näring åt de aktiva cellerna och håller dem 
åtskilda. Var och en av de 100 miljarderna celler kan utveckla 
20.000 förgreningar. Det kan man kalla komplext! En situa-
tion, där våra tidigare kunskaper inte räcker till för att handla 
på ett tillfredsställande sätt är en ”störning”. Var och en har 
upplevt ångest  i sådana situationer. När man får ”sova på 32

saken” eller ”få lite distans” brukar man hitta en lösning, ofta 
en som är helt ny. Rainer Maria Rilke, som i likhet med 
många andra konstnärer led av ångest, började gå i terapi. 
Han avbröt behandlingen p g a att ”man befriade mig från 
mina djävlar, men jag blev av med mina änglar också”. ”Äng-
larna”, upplevelsen av att ha ”upptäckt eller uppfunnit” något, 
är en framgång, som adderar till det självförtroende, som är en 
nödvändig grund för självständigt ansvar.  

Var och en som lever i föreställningen om den permanenta 
sörgårdenidyllen som det högsta värdet i livet skräms av ord 
som ”ångest” och ”kris”. Låt mig därför föra över resone-
manget i lite mindre hotfulla ordalag.  

Från idrottsvärlden vet vi att människor sätter upp mål, 
som de från början inte vet hur de ska nå. Träningsinsatser 
följda av återkoppling, nya insatser ny återkoppling, leder till 
att många av dessa mål blir verklighet. Ett utmanande mål, 
som man inte från början vet hur man ska nå, skapar en allde-
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les egen ”kris”, en situation som man inte vet hur man ska 
hantera för att utfallet ska bli tillfredsställande. Stressen i kom-
bination med maktlöshet är destruktiv. Om stressen kombine-
ras med självförtroende är den en positiv stimulans. I princip 
finns det två ”störningar” som kan stimulera lärandet: pro-
blemet och möjligheten.  

Problem och möjligheter är lärandesituationer  

Ett problem är en icke önskvärd avvikelse, en brist. Den har 
uppkommit för att någon eller någonting inte har fungerat 
tillfredsställande. Det betyder inte nödvändigtvis att någon har 
gjort fel. Det kan finnas många orsaker till problem.  

Problemet ger upphov till en lärandesituation. För att 
komma till rätta med bristen behöver man, dels upptäcka eller 
uppfinna ett annat tillvägagångssätt än det man tidigare an-
vänt, dels ska man sätta den nya åtgärden i verket. Många 
problem ger rika möjligheter till inlärning. Dem kan man ta 
tillvara genom problemlösningsmetodik i kombination med 
reflektion.  

När en människa löst ett visst problem, då har ny kunskap 
uppkommit. Den kan göra nytta även för andra, därför behö-
ver nya kunskaper förmedlas på ett sådant sätt att den person 
som behöver den, snabbt och enkelt kan få tag på den. I ar-
betslivet är denna ”integration av nya erfarenheter” en viktig 
ambition, t ex i arbetet med kvalitetsutveckling och en nöd-
vändig funktion om man ska vara ”en lärande organisation”  

Möjligheten är en potential, en fördel som ännu inte blivit 
tagen tillvara. För att få tillgång till fördelen behöver man 
ibland experimentera, man behöver prova sig fram. Edisons 
glödlampa var en möjlighet i uppfinnarens hjärna långt innan 
den började lysa. Han lär ha experimenterat med 8.000 olika 
glödtrådar utan att finna någon som fungerade, när en kollega 
sa att projektet verkade vara meningslöst. ”Inte alls”, sa Edi-
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son, ”jag är den ende som känner till 8.000 recept som inte 
fungerar. Inget av dem behöver jag pröva igen”. I experimen-
tet behöver man behärska viss metodik för att söka och utveck-
la kunskaper.  

För att ta tillvara lärandet i problem och möjligheter be-
hövs fyra processer med olika kännetecken:  

• Problemlösningsmetodik,  

• Metoder att integrera de kunskaper som tillkommer ge-
nom problemlösningen,  

• Experimentmetodik och  

• Metoder att söka och ”importera” befintliga kunskaper 
från annat håll.  

Dessa fyra kategorier kan byggas ihop till ett system som jag 
kallar ett lärandelaboratorium. Ett system är ”en samling sam-
verkande komponenter”. Lärandelaboratoriets komponenter 
är fyra processer som samverkar för problemlösning, kun-
skapsintegration, experiment och kunskapsimport.  

Att reflektera över  
Det förra kapitlet ”Skolans uppdrag” handlade om verksam-
hetens ändamål och form. Detta kapitel har fokuserat ”proces-
sen”.  

Jag började med att beskriva självständigt ansvarstagande, 
dess koppling till personlig integritet och dess båda delar: det 
självständiga valet och beredvilligheten att stå till svars för 
följderna av detta val. När ansvarstagandet ökar kommer be-
nägenheten att ta hänsyn till andra människor i samband med 
att man väljer, också att öka.  

Sedan behandlades vilket lärande man ska ta ansvar för 
och ”bildning” beskrevs, som en kunskapsbas för den enskilda 
människan att förstå sig själv genom att utveckla en föreställ-
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ning om sin egen plats i världen. Viss del av bildningen krävs 
för att en människa ska kunna fungera i samhället och därför 
är den delen obligatorisk. Däremot kan formen för att tillägna 
sig denna bildning anpassas till den enskilda individens egen 
inlärningsstil. Därmed kan var och en få möjlighet att utveckla 
sina egna personliga förutsättningar för att lära.  

Kapitlet avslutades med beskrivningar av tre modeller för 
lärande och lyfte fram problem och möjligheter som matnytti-
ga förutsättningar för lärande.  

• Se till att hålla rågången klar mellan ansvarstagande och 
lydnad. Hur kan du agera i praktiken för att elever som 
beter sig olämpligt förstår att det är deras ansvar du vill 
stimulera inte deras lydnad?  
 
 
 

• Hur kan du förmedla utbildningens bildningsinnehåll så 
att eleven förstår att bildning syftar till att den enskilde 
individen ska få en rikare och mer nyanserad bild av vem 
hen själv är – inte en fråga om att lära sig tråkiga fakta om 
historia, geografi, matematik och samhällskunskap?  
 
 
 

• Vad kan du göra i praktiken för att lyfta fram problem och 
möjligheter som förutsättningar för lärande?  
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4. Lärandelaboratoriet 
En lärande organisation har andra kulturella kännetecken, 
framför allt andra normer, än den traditionella organisationen. 
Organisationskulturens normer och vägledande synsätt är 
produkter av människors erfarenheter, och erfarenheter får 
man bara tillgång till genom handling. För att utveckla själv-
ständigheten, som ett centralt inslag i organisationskulturen, 
behöver man stimulera både elever och lärare att handla på ett 
annat sätt, än tidigare och säkerställa att de får positiva erfarenheter 
av sitt nya sätt att handla.  

Förståelsen, för att det inte är möjligt att förändra en orga-
nisationskultur med ord som enda hjälpmedel, är oerhört vik-
tig. Det krävs vägledning för att stimulera till nya handlingar, 
förstärkande återkoppling när de nya handlingarna genomförs och 
bromsande återkoppling för att hindra de befintliga handlings-
mönstren att leva vidare. Vägledning och återkoppling tillhan-
dahålls genom strukturer.  

Visionen för skolan i En satsning till tvåtusen kräver andra 
processer än de som dominerat den traditionella skolan. Jag 
ska beskriva den – i huvudsak sociala – infrastruktur, som be-
höver utvecklas i varje lärande organisation. Jag kallar denna 
infrastruktur för lärandelaboratorium .  33

Skolan som laboratorium?  
Ska skolan vara som ett laboratorium? Om alternativet är att 
skolan är en fabrik, så tycker jag att begreppet laboratorium är 
att föredra. Mitt motiv är detta:  

Många människor tror att det vi ser, hör, känner, smakar 
och känner doften av är neutrala registreringar av något som 
finns i den objektiva verkligheten omkring oss. Men så förhål-
ler det sig inte . Varje varseblivning är en produkt av de in34 -
tryck vi tar till oss, ställda i relation, dels till tidigare kunskaper 
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och erfarenheter, dels till våra aktuella intentioner. Varje 
varseblivning är alltså produkten av en skapelseprocess. Elever 
i skolan kan naturligtvis memorera viss information, som om 
de vore papegojor. En del sådana ramsor kan vi fortfarande ha 
glädje av som vuxna , t ex ”an, auf, hinter...” Det är inte fel att 
lära sig vissa papegojramsor, men den viktigaste kunskapen 
eleverna ska få med sig från skolan bör väl ha en mening för 
dem? Och meningen, den skapar eleven själv. Att demokrati 
är ett grekiskt ord för folkstyre, att alla vuxna har rösträtt, att 
vi har regering och riksdag, det är papegojkunskaper. Men vad 
betyder demokrati, vilken mening har begreppet och hur på-
verkar denna mening mitt sätt att handla? Thomas Jefferson 
visste vad han ville ha skolan till, ”to ensure that citizens would 
know when and how to protect their liberty”. Han medverkade i ett 
av historiens mäktigaste dokument där man kan läsa: ”We hold 
these truths to be self-evident; that all men are created equal, that they are 
endowed by their creator with certain unalienable rights; that among these 
are life, liberty, and the pursuit of  happiness”.  

Den som betraktar skolan som en fabrik ser eleverna som 
insatsvaror att bearbeta till slutprodukter med bestämda kän-
netecken. Laboratoriet däremot är en plats där eleven får till-
gång till en infrastruktur, där hen skapar sin egen slutprodukt. 
I fabriken är eleven objekt, i laboratoriet är hen subjekt.  

I ett laboratorium kan man söka, pröva och skapa mening. 
Därför tycker jag att lärandelaboratorium kan vara en ganska 
passande metafor för skolan.  

Strukturer  
Strukturer är allt i vår omgivning som förmedlar budskap för 
vägledning och återkoppling. Vägledningen anvisar fram-
komstvägar, möjligheter och mål, men också varningar, t ex 
trafikskyltar. Återkopplingen meddelar antingen att ”Du är på 
rätt väg!”, förstärkande återkoppling, eller ”Du är på fel väg!”, 
bromsande eller korrigerande återkoppling.  

79



Strukturer kan vara täta eller glesa. Ju tätare struktur desto 
mindre handlingsutrymme ger den. En detaljerad instruktion 
är en tät struktur. Den ska följas till punkt och pricka. En sats-
ning till tvåtusen ger en gles struktur. Där lämnas stort utrymme 
för kommuner, skolledare och lärare att själva välja, hur de vill 
engagera sig i projektet. Visionen som sådan, är inte förhand-
lingsbar, den representerar ”en gemensam syn på en likvärdig 
nationell utbildning” (s 4). I den mån som den kräver vissa 
gemensamma etiska normer för att kunna förverkligas, är inte 
heller dessa normer förhandlingsbara. Monroedoktrinen är 
exempel på sådana normer och det sägs också tydligt att de 
tolv reglerna inte är förhandlingsbara. Men det finns mycket 
stort utrymme på alla nivåer, att välja egna vägar för att för-
verkliga både visionen i En satsning till tvåtusen och Lorraine 
Monroes vision om en bra skola.  

Människor som är kompetenta och engagerade för en uppgift, stimule-
ras till egna initiativ i en gles struktur och upplever en tät struktur som 
hinder. De som är osäkra eller ovilliga bryr sig inte, i en gles struktur, men 
kan vara framgångsrika i en tät. När ett önskvärt skeende kommit igång är 
tät struktur bromsande och gles struktur förstärkande för människors egna 
initiativ.  

Orsaken till att många förändringar misslyckas är att struk-
turen antingen är för gles eller att den är för tät. En tredje or-
sak är, att de människor som berörs av den, inte anser att för-
ändringen är önskvärd, men den orsaken tror jag inte är van-
lig. Jag tror inte att lärare och skolledare medvetet har motar-
betat Skolverkets goda avsikter, som förklaring till att så många 
skolreformer har misslyckats under efterkrigstiden.  

Om strukturen inte är tillräckligt tät från början, kommer 
de nya handlingarna inte till stånd. Det beror antingen på att 
vägledningen inte är tillräckligt tydlig, på att bromsningen av 
de befintliga mönstren inte är tillräckligt kraftfull eller på att 
förstärkningen av de nya handlingarna inte räcker till för att 
stabilisera ett nytt mönster.  
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Att ”fastna i gamla hjulspår” betyder att man fortsätter att 
handla på det sätt man tidigare gjort, p g a att de nya hjulspå-
ren, den nya strukturen inte varit tillräckligt tät.  

Om strukturen inte glesas ut i takt med att processen stabi-
liseras kan den täta strukturen komma att hindra processens 
utveckling.  

Att bli uttråkad och ”tappa gnistan” kan ha två orsaker. 
Antingen ger strukturen inte tillräckligt utrymme för egna ini-
tiativ, eller också är den så gles att man inte får tillräcklig väg-
ledning att välja vad man ska ta sig före. Notera dock att struk-
turer är det som den handlande människan varseblir som 
strukturer. Chefer säger ibland att deras medarbetare har hur 
mycket frihet som helst att ta egna initiativ. Om inga initiativ 
tas är strukturen förmodligen alltför gles för att stimulera till 
start av processen. Strukturens vägledning och återkoppling är 
de budskap som människor tar till sig, de budskap som ”når 
fram”, som blir mottagna och tolkade. Budskapet är inte det, 
som deras lärare eller chefer anser sig ha förmedlat. Informa-
tion är alltså ett ”konsumtionsproblem” inte ett ”produktions-
problem”.  

Kultur  

Organisationskultur är ett samlingsnamn för de normer som 
styr relationerna mellan människor både internt i verksamhe-
ten och mellan medarbetare och externa aktörer, t ex kunder, 
leverantörer och samarbetspartners. Det är normerna som 
reglerar om människor är öppna och sanna eller återhållsam-
ma och manipulativa mot varandra.  

Normer utvecklas genom erfarenheter, som vi får genom 
våra handlingar i en gemensam struktur. Om vi handlar på ett 
visst sätt i en viss situation och erfarenheten blir positiv, då 
tenderar vi att handla på samma sätt nästa gång vi hamnar i 
en liknande situation. Om erfarenheten blir negativ, tenderar 
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vi att undvika det handlingsmönster, som orsakade den negati-
va erfarenheten. Människor i en organisation har en gemen-
sam erfarenhetsbas av vad som fungerar bra och vad som fun-
gerar sämre. När nya medarbetare ansluter sig till organisatio-
nen förs normerna för vad som är bra och dåligt, rätt och fel, 
förtjänstfullt och klandervärt över till de nya kollegerna via 
strukturer. Som nykomling ”ligger man lågt” och ”känner av” 
vilka normerna är, man söker vägledning. Man får bekräftelse 
genom förstärkande återkoppling, när man handlar rätt och 
när man handlar fel enligt normerna, då blir återkopplingen 
bromsande.  

Alla organisationer har en organisationskultur som är en 
social infrastruktur för de handlingar människor utför. Om 
den befintliga kulturen ger stöd till det ledningen vill åstad-
komma, då är det bra. Om kulturen hindrar önskvärda hand-
lingar behöver antingen kulturen förändras, eller också får 
man avstå från att försöka åstadkomma det man hade tänkt 
sig. Förmedlingspedagogiken är en struktur för industrisamhäl-
lets normer inriktade på följsamhet. Den är inte förenlig med 
lärsamhällets behov av att stimulera lärandet.  

Det gamla industrisamhällets kultur: följsamhet  

Industrisamhället ”föddes” på 1750-talet. Riktig fart blev det 
inte förrän under senare hälften av 1800-talet. I Sverige kul-
minerade industrisamhället under 1960-talet i folkhemmet och 
började ersättas av ett annat samhälle, som jag nu kallar lä-
randesamhälle.  

Den traditionella industrin har kännetecknats av standardi-
serade repetitiva arbetsuppgifter i tillverkningen och av att 
beslut och planering sköts av andra människor än av dem som 
utför själva arbetet. I ett sådant samhälle behöver man två ka-
tegorier människor: sådana som kan räkna, besluta och plane-
ra och sådana som kan följa instruktioner. Merparten av ar-
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betsuppgifterna i den första gruppen är visserligen mer kom-
plicerade än i den andra, men de är ändå ganska metodbund-
na.  

Vi ska påpeka redan nu att dagens industriföretag (2021) 
har ställt om till lärande organisationer i högre grad än många 
tjänsteföretag. Det verkar dessvärre, som om den felaktiga fö-
reställningen om följsamheten lever kvar, vilket försvårar indu-
striernas rekrytering av kvalificerade medarbetare. 

Ordet folkhem ger en illustrativ bild  av industrisamhällets 35

organisationskultur. I ett hem finns föräldrar, som har kunska-
per och som bestämmer och barn, som är okunniga och ska 
göra, som de blir tillsagda.  

Kulturen i det gamla industrisamhällets arbetsliv känne-
tecknades av följsamhet till givna instruktioner, kontroll av att in-
struktionerna följs, restriktioner för att förhindra att fel upp-
kommer och formalisering av relationer i bestämda roller .  36

Skolan har ibland gjort anspråk på att vara en förändrings-
kraft i samhället. För ganska många år sedan publicerades en 
forskningsrapport  som visade att skolan i alla länder misslyc37 -
kats med denna ambition. Överallt och i alla tider har skolan 
bekräftat den kultur, som dominerat i det samhälle, där man 
är verksam. Industrisamhällets skola har således förmedlat 
samma normer som finns i arbetslivet och i folkhemmet. Am-
bitionen i En satsning till tvåtusen är att eleverna ska utvecklas till 
att ta ett självständigt ansvar för sin inlärning . Den ambitio38 -
nen är förenlig med dagens normer i samhällets arbetsliv. Och 
den ligger helt i linje med många utvecklingsinsatser som ge-
nomförs i arbetslivet, där man fjärmar sig från industrisamhäl-
lets organisationskultur. Mycket tyder på att skolan speglar ett 
samhälle som håller på att försvinna. I den mån den gamla 
kulturen lever kvar, verkar det vara inom den offentliga sek-
torn, där man fortfarande driver förändringar top-down, ofta 
med tydliga negativa konsekvenser för alla intressenter. 
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Lärsamhällets kultur: delaktighet  

Samma slags processer, som jag beskrev och kallade paradigm-
skifte, håller på att förändra hela vårt samhälle och därmed 
också arbetslivet. Två mycket tydliga tecken är de amerikanska 
begreppen ”empowerment” och ”performance management”.  

Decentralisering, flexibilitet, snabbhet och att göra rätt från 
början är ambitioner i den nya arbetslivskultur där ”empo-
werment” behöver utvecklas för att man ska lyckas. Empo-
werment översätts ibland med ”bemyndigande”, mandat eller  
rätt att handla självständigt. Men rätten att handla självstän-
digt, att ha mandat, är föga värd om den enskilde individen 
inte kan, vågar och vill använda sitt mandat. Jag anser att del-
aktighet, med vår  definition, ”självvalda åtaganden och enga39 -
gemang för gemensamma uppdrag” bättre motsvarar den 
egentliga innebörden i begreppet empowerment.  

Performance management fokuserar prestationer, på resul-
tatet och etikregler, inte på instruktioner för hur man skall nå 
resultatet. Lärandesamhällets organisationskultur ska alltså 
stödja utvecklingen av prestationsinriktade självständiga hand-
lingar.  

En prestation leder alltid till ett resultat. Om man i förväg 
beskriver ett önskat resultat, då beskriver man ett mål. Läran-
desamhällets arbetsliv behöver självständiga och målinriktade 
medarbetare, därför behöver vi utveckla en organisationskul-
tur, där denna utveckling får stöd och stimulans.  

Organisationskulturen i lärandesamhällets arbetsliv känne-
tecknas av självständighet i stället för följsamhet, stöd i stället för 
kontroll, strävan istället för restriktioner och tillit i stället för 
formalisering.  

Om skolan ska lyckas med En satsning till tvåtusen behöver 
även skolans organisationskultur förändras på motsvarande 
sätt.  
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Ett sociotekniskt system  

Jag har beskrivit några drag i den process som behövs för att 
utveckla elevernas förmåga att ta ett självständigt ansvar för 
sin inlärning. De viktigaste inslagen i min beskrivning är  

• definitionen av självständighet, (att medvetet välja åsikter 
och handlingar och stå till svars för sina val)  

• elevernas självständiga val som förutsättning för att de ska 
kunna ta ansvar,  

• att ge eleven möjlighet att få erfarenhet av vilken ”form”, 
vilken inlärningsstil som fungerar bäst för hen,  

• skillnaden mellan kumulativ inlärning och gränsöverskri-
dande lärande samt  

• problem och möjligheter som positiva värden för kunskaps-
utvecklingen.  

Dessa inslag ska finnas med i den struktur, som skolan tillhan-
dahåller för att eleverna ska utveckla ett självständigt ansvar 
för egen inlärning och lärande.  

Självständigheten är en nödvändig del av delaktigheten. 
Men självständigheten är ett mer omfattande begrepp, det 
finns andra former av självständighet än den som ingår i del-
aktigheten. Självständigt valda åsikter och handlingar kan dri-
vas igenom på andra människors bekostnad. Därför är delak-
tigheten en nödvändig kvalifikation.  

Nu ska jag beskriva ett system där denna process kan ut-
vecklas.  

Ett system är ett antal samverkande komponenter. Meka-
niska system och många byråkratiska system är odynamiska, 
deras förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar är i bästa 
fall dålig, ofta obefintlig. Ekologiska system är adaptiva, de 
anpassar sig utan att vara anpassliga . Komponenterna i eko40 -
logiska system påverkar och påverkas av varandra. Lärandela-
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boratoriet är ett ekologiskt system. Dess olika komponenter 
påverkar och påverkas också ömsesidigt av varandra.  

Ett sociotekniskt system består av människor, av sociala 
komponenter och av tekniska komponenter, lokaler, datorer, 
böcker och annat arbetsmaterial i samverkan.  

Fyra delar, fyra kulturer  

Lärandelaboratoriet består av fyra delsystem, med var sin or-
ganisationskultur. Delsystemen är orienterade mot nutid och 
framtid respektive internt och externt.  

Problemlösningssystemet är nutidsorienterat. Det ska ta hand om 
brister.  

Experimentsystemet är framtidsorienterat. Det ska pröva nya möj-
ligheter.  

Systemet för integration av kunskaper är internt orienterat.  

Systemet för import av kunskaper är externt orienterat.  

Vart och ett av systemen behöver några egna strukturer i form 
av arbetsmetoder och de behöver speciella normer, en organi-
sationskultur som stödjer verksamheten i systemet, för att den 
ska fungera.  

Jag ska nu beskriva de fyra delsystemen var för sig, men 
observera att de är delar i en integrerad helhet: Det är helhe-
ten, lärandelaboratoriet, som är det viktiga inte delarna var 
för sig. En människa består av armar och ben, hjärta och 
hjärna. Man kan studera dessa delar var för sig, men studierna 
ger inte någon bra uppfattning om vad en människa är. På 
motsvarande sätt är lärandelaboratoriet som system, något 
mer än summan av dess fyra delar.  
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Lärandelaboratoriet 

Problemlösning  

”Problem är möjligheter i tillvaron”. Kaizen, det japanska ut-
trycket för strävan efter fortlöpande förbättringar, står också 
för ett kulturellt kännetecken, att ständigt söka efter och upp-
märksamma problem. Varje problem betyder att något inte är 
fullt så bra som man skulle önska, det betyder också att det 
finns en möjlighet att lära något nytt. I det västerländska indu-
strisamhället dominerar den motsatta inställningen. Problem 
är något negativt, man söker syndabockar, någon som ska ”ta 
ansvar”. Problem är negativa hos oss, därför ska de inte upp-
komma, man döljer dem för att inte råka illa ut och försvarar 
sig när de uppdagas.  

Det yttersta ändamålet med lärandelaboratoriet är läran-
det. Därför är allt som bidrar till eller stimulerar lärande något 

87



positivt. Problem stimulerar till lärande, därför behöver vi för-
ändra inställningen till problem.  

- Saklighet i problemlösningskulturen  
Relationerna i detta delsystem ska präglas av ömsesidig re-
spekt och saklighet, som en grund för jämbördigheten.  

Kvalitetsrörelsen har under några decennier fört ut saklig-
heten som norm i arbetslivet. Tanken att basera åtgärder på 
fakta och att inte dölja eller förvanska fakta är ett mycket 
framträdande inslag i kvalitetsarbetet. ”Facts are friendly” är 
kvalitetsrörelsens fältrop.  

Ledarskap för saklighet är att skapa sådana strukturer för 
vägledning och återkoppling att sakligheten stimuleras. Väg-
ledning innebär att förmedla kunskap om vad saklighet är och 
hur man lever upp till den, samt att genom eget exempel visa 
saklighetens praktiska innebörd. Förstärkande återkoppling är 
”to catch your people doing right”, uppmärksamma och för-
stärka beteenden som kännetecknas av saklighet. Bromsande 
återkoppling är att omedelbart notera, när någon ägnar sig åt 
subjektivt tyckande, önsketänkande och försvar.  

Om saklighet ska kunna etableras som norm, ska respekten 
för fakta vara ett överordnat värde i förhållande till personliga 
hänsyn.  

- Strukturer  
Det är prestationen, slutresultatet, som ska uppmärksammas. 
Att be om hjälp när man behöver, att söka bättre lösningar, att 
lägga på ett kol till, är beteenden som leder till bättre resultat. 
Därför ska sådana goda arbetsvanor uppmärksammas. Slarv, 
underlåtenhet och lättja ger sämre resultat, därför ska sådana 
beteenden bromsas.  

88



Som stöd för sakligheten finns ett antal olika ”metoder” för 
problemlösning, t ex de sju klassisika metoderna och Deming-
hjulet som med framgång kunnat användas även i skolan .  41

Experiment  

Experiment är framtidsorienterade. De syftar till förnyelse, till 
att finna bättre framkomstvägar. Experimentet ska ge ett kor-
rekt svar, inte ett önskvärt. Därför är det viktigt att experiment 
formges och genomförs enligt vetenskapliga konventioner. An-
nars kan ”experiment” urarta till klåfingrighet. Experiment 
ska ge nya kunskaper, antingen verifiera en ny möjlighet eller 
falsifiera en tänkt framkomstväg: ”Så kan man inte göra?”  

Lorraine Monroe har ett antal exempel på detta i sin bok. 
Man lyckas inte med allt, ”you win some battles and you loose 
some” skriver hon. Men när hon tittar i backspegeln finner 
hon att några av hennes svåraste motgångar också har öppnat 
vägen för helt nya möjligheter.  

Experiment skiljer sig från problemlösning, genom att man 
ger sig i kast med något som är tillfredsställande, men som 
man tror kan göras bättre. Det finns naturligtvis stödjande 
samband mellan de två delsystemen. På motsvarande sätt som 
många människor skyggar för och vill undvika problem, så 
anses det vara förtjänstfullt att vara nöjd och ”sitta i båten”. 
”Det är väl tillräckligt bra som det är.”  

- Experimentkulturen stimulerar till nyfikenhet  
Att ta en risk betyder att man utsätter sig själv för möjligheten 
att misslyckas, att man får icke önskade svar eller inget svar 
alls. I industrisamhällets organisationskultur finns normer som 
klassificerar misslyckanden, inte bara som negativa, man t o m 
skuldbelägger dem. I den traditionella organisationskulturen 
finns inte mycket stöd för nyfikenhet.  
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Lorraine Monroe skriver, att det ofta är svårt att mobilisera 
stöd för nyheter. När ett initiativ blivit framgångsrikt, då finner 
man att ”success has many parents”. Det är orättvist, men den 
som vill utöva ledarskap får finna sig i att detta slags orättvisa 
ingår i ”löneförmånerna”. Man får lära sig leva med orättvi-
san utan bitterhet och glädjas i sin kammare över att man lyc-
kades med det man ville åstadkomma. Erich Fromm skriver: 
”Vidare måste man komma ihåg att visionen om ’högre mål’ 
under ett tidigt historiskt skede frammanades av stora ledare, 
som förkunnade dessa mål i protest mot sina respektive kultu-
rers grundsatser. Och dessa mål, både i religiös och värdslig 
form, har åter och återigen haft en stark dragningskraft på 
människorna som uppfostrats av sin samtid att tro tvärtom. 
Människans strävan efter frihet, solidaritet och sanning har 
hört till de starkaste krafter som bidragit till förändring inom 
historien”  Verkligt ledarskap är alltså en protesthandling.  42

Inte heller i lärandesamhället är det fråga om blint riskta-
gande. Det handlar om att ta kalkylerade risker. Om ett expe-
riment går riktigt åt pipan ska man ändå inte drabbas av all-
varlig skada. Experimentets utgångspunkt är nyfikenhet, man 
söker efter sanning för ett bestämt ändamål.  

- Strukturer  
Det är viktigt att uppmärksamma och belöna viljan och modet 
att experimentera, så att de frågor som ställs, blir besvarade på 
ett seriöst sätt. Det är naturligt om en person som söker efter 
en ny framkomstväg, som vill pröva en hypotes, också har en 
önskan att få verifierat att hypotesen håller. Men experimen-
tets syfte är ju att finna sanningen. Ett väl genomfört experi-
ment, som visar att en framkomstväg är omöjlig, är lika värde-
fullt lärande, som om man hittar en ny framkomlig väg. 
Grundregeln är: ”Kommer du på en idé som du tror på, pröva 
den, men gör klart för dig vilken fråga du söker svar på!”  
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Varje utvecklingsprojekt och varje problemlösning i Toyota 
ska dokumenteras i ett anspråkslöst ”häfte”. Flera svenska fö-
retag har försökt anamma denna goda idé för att göra erfa-
renheter tillgängliga för fler i framtiden. Men framgångarna i 
Sverige har hittills varit blygsamma. Medarbetare anser inte 
att man har tid att sammanställa dokumentationen. Om man 
inte tar sig tid att sammanställa dokumentationen, får man ta 
sig ännu mera tid för att göra samma erfarenhet en gång till, 
när en liknande situation inträffar. För att dokumentera behö-
ver man – genom ledarskap – införa strukturer, som dels sti-
mulerar människor att dokumentera, dels ger dem positiva 
erfarenheter av att göra det. Fundera lite över detta och du 
kommer att förstå hur människors normer påverkas av det 
som vi kallar strukturer.  

Integration av interna kunskaper  

Här behöver jag återknyta till ett tidigare begrepp, nämligen 
systemnivå. Skolan i Sverige är en högre systemnivå än skolan 
i Västmanland, som är en högre nivå än Malmaskolan, som är 
en högre nivå är den enskilda klassen i Malmaskolan. Vad som 
är ”intern” integration av kunskaper i ett system beror på hur 
man avgränsar systemet, på vilken nivå systemet definieras.  

Ett systems förmåga att integrera med andra system beror 
på hur väl systemet lyckats med sin egen interna integration. 
En klass där man lyckats integrera den gemensamma kun-
skapsmassan är bättre skickad att ta till sig från, och dela med 
sig kunskaper till, andra klasser, än en klass där kunskapsinteg-
rationen är sämre. Integrationsförmågan byggs alltså upp från 
system på lägre nivåer via system på mellannivå till stora sy-
stem på hög nivå.  

Det finns kommuner där en skola ”sticker ut”, genom att t 
ex varje år ”leverera” samtliga niondeklassare med gymnasie-
kompetens. Varför intresserar sig inte kollegerna i de andra 
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skolorna för ”hur man gör för att lyckas”. Det är brist i den 
interna (kommunsystemnivån) integrationen.  

- Vad är kunskapsintegration?  
Här följer ett exempel på att vanliga inställningar i vår hit-
tillsvarande kultur hindrar kunskapsintegrationen:  

För att stödja samverkan i arbetslivet finns en rik flora av 
olika ”strukturerade upplevelser” , övningar avsedda att an43 -
vändas i grupp. En av dessa kallas ”Kvadraterna”.  

Deltagarna i gruppen får var sitt kuvert. Där finns kar-
tongbitar med olika form. Dessa kartongbitar skall omfördelas 
mellan deltagarna så att var och en kan lägga var sin lika stor 
kvadrat. Man får inte tala med varandra, man får ge kartong-
bitar till andra, men man får inte be att få eller ta ifrån andra.  

I några kuvert finns bitar som lätt låter sig kombineras till 
en kvadrat. Den deltagare som får sådana bitar lägger sin egen 
kvadrat och ”checkar sedan ut” och blir åskådare efter att ha 
givit bort sina överflödiga bitar på måfå. Så småningom börjar 
gruppen få ihop några kvadrater av samma storlek. Men man 
lyckas inte med alla. Gruppen är nu låst i en omöjlig situation, 
en strukturfälla, p g a att man behöver någon eller några av de 
bitar som ”åskådaren” redan använt för sin kvadrat. Den har 
visserligen inte samma storlek som de andras men ”åskådaren” 
uppmärksammar inte detta. Hen är ganska nöjd med sin egen 
prestation och kan t o m uppträda som ”vinnare” mot sina 
kamrater.  

När ”åskådaren” (det kan finnas fler än en) blir varse vad 
som händer, då checkar hen in igen, ger ifrån sig sina bitar och 
får bitar från andra deltagare så att hen kan lägga sin egen 
kvadrat i rätt storlek.  

Intern integration av kunskaper betyder att alla kunskaper 
som finns i systemet ska kunna göras tillgängliga för var och 
en som behöver dem, när de behöver dem. För att detta ska 
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kunna ske behöver alla aktörer i systemet ha ett gemensamt 
mål , som var och en dels tolkar på samma sätt, dels uppfat44 -
tar såsom överordnat de enskilda individernas mål. Dessutom 
ska var och en vara så intresserad av var de andra befinner sig 
i förhållande till mål, resultat och ramar, att man kan se när en 
av ”de egna bitarna” gör mer nytta hos kollegan än hos en 
själv. Integrationen leder till att ”alla” kan få tillgång till ”alla” 
kunskaper för att använda dem till gagn för det gemensamma 
bästa.  

I en ledningsgrupp med chef  och fem medlemmar tar det 
minst sex månader med ett möte per månad för att förändra 
inställningen, som jag visat exempel på med kvadratövningen. 
Inledningsvis har var och en nog med sitt eget ansvarsområde, 
men efterhand börjar man förstå att ledningsgruppens med-
lemmar inte har några ”egna” individuella problem. Allt som 
rör verksamheten i sin helhet är i själva verket allas ”problem”, 
men det tar tid innan alla har tagit till sig denna insikt.  

- Generositet i den interna integrationskulturen  
Generositeten har två sidor, att vilja ge och att vilja ta emot. 
Vissa människor ger för att få, som Evert Taube säger i en visa 
”han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak 
ryggen för ett svin”. Den som kan ge är ju alltid i ett överläge, 
hen har något som den andra behöver eller vill ha. Att dela 
med sig av sina kunskaper utan annat utbyte än att kunska-
perna kommer till nytta för någon annan, t ex för den helhet 
man gemensamt tagit ansvar för, det är generöst. Givargenero-
siteten är stor, när den som tar emot gåvan inte känner tack-
samhetsskuld.  

Mottagargenerositeten   är generositetens andra sida. Det 45

är inte alltid lätt att ta emot ett erbjudande och inte heller att 
be om hjälp när man behöver. Vissa människor upplever att de 
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kommer att stå i tacksamhetsskuld till den som ger. Det undvi-
ker man genom att ”klara sig själv”.  

Lorraine Monroe har ett antal exempel på hur man stimu-
lerar till både att ge och att ta emot hjälp. Målet i Frederick 
Douglass Academy är ju att alla elever ska prestera tillräckligt 
bra för att kunna gå vidare till college.  

Att införa generositet, som norm i lärandelaboratoriet, är 
inte lätt, men det är nödvändigt om systemet ska fungera.  

Kanske mönstret i helheten börjar framträda nu? Saklighet 
mot andra stimulerar den jämställdhet, det partnerskap som 
behövs för problemlösningen. Att vara nyfiken och ta kalkyle-
rade risker och prova nya idéer är lätt, i en miljö där lärandet 
är överordnat det önskvärda utfallet av ett experiment. Det 
stimulerar till förbättring och förnyelse. Den dubbelsidiga ge-
nerositeten ger alla tillgång till alla kunskaper som finns och 
stödjer därför både problemlösning och experiment. Ju mer 
kunskap man har, desto bättre ”kalkyl” kan man göra och 
desto större risker kan man ta. Och om experimentet visar att 
hypotesen inte håller, då kan lärandet kapitaliseras till kunska-
per. Alla delar är alltså ömsesidigt stödjande för varandra. Sy-
stemet är integrerat och självorganiserande för ”fortlöpande 
förbättringar” av effektiviteten .  46

- Strukturer  
Gemensam reflektion, arenor, mötesplatser, nyhetsbrev, stu-
diebesök, ”walks and talks”, symposier, erfagrupper och semi-
narier är några strukturer för att stimulera kunskapsintegra-
tionen. Men strukturer ”slits ner” och slutar att fungera. Karl 
Marx ansåg att det högst tar en generation att göra dogmatik 
av en bra ideologi. Ett amerikanskt talesätt ”tradition tells how, 
not why” illustrerar samma fenomen. En företagsdoktor sa att 
det är omöjligt att rädda ett företag som går bra på grund av 
att ”man minns svaren, men har glömt frågorna”. ”Frågorna” 
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förändras när omvärlden förändras och då behöver ”svaren” 
revideras. För att integrationen ska fungera behöver struktu-
rerna revideras. Kultur betyder ju odling och som andra od-
lingar behöver kulturens rabatter rensas från ogräs.  

En struktur med ganska nya traditioner är nätverket. I En 
satsning till tvåtusen finns förslag att bygga nätverk med åtta del-
tagare. Om man utvecklar detta ett steg till, och ser till att var-
je deltagare ingår i två nätverk med vardera åtta deltagare, då 
får var och en förstahandskontakt med femton personer och 
andrahandskontakt med dessa femton personers femton kon-
taktpersoner, ett nätverk med fler än 200 deltagare. Den som 
tycker om nollor kan ju roa sig med att räkna ut hur stor po-
tentialen är i det kunskapssystem, som var och en av dessa per-
soner har tillgång till: 100 miljarder hjärnceller x 20.000 för-
greningar x 200 personer. Kunskaper, svar på frågor är alltså 
ingen bristvara, kruxet är att ställa rätt frågor, en förmåga som 
tränas med problemlösning och experiment. Skolan har 
kanske brist på vissa resurser, men inte på alla.  

Import av externa kunskaper  

I arbetslivet finns ett uttryck ”Not Invented Here”, den s k 
NIH-effekten. Den illustrerar företags oförmåga att ta till sig 
nya kunskaper. Man raljerar över NIH-effekten, men den är 
ett oerhört handikapp. För att åstadkomma en förändring i 
människors beteenden behöver man förändra strukturerna. 
Det vet var och en. Ändå ägnar man sig åt att tala om alla för-
ändringar, som man har för avsikt att genomföra, man t o m 
annonserar förnyelse, men vägrar att förändra strukturerna 
och allt förblir som det var: ”Business as usual”.  

En satsning till tvåtusen kommer att bli ett nytt Upp-som-en-
sol-ner-som-en-frisbee-projekt i likhet med de flesta av arbets-
livets andra satsningar på kundorientering, kvalitet, lärande 
organisationer och andra former av förnyelse – om man inte 
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förändrar strukturerna. Förmedlingspedagogiken är en struk-
tur för följsamhet. Den som inte vill vara följsam opponerar 
sig, vilket är följsamhetens baksida, inte dess motpol. Följsam-
hetens motpol är självständighet. I arbetslivet ska självständig-
heten utvecklas till delaktighet och det kräver en annan social 
infrastruktur än följsamheten.  

Det är ofta svårt att utbilda vuxna människor, inte för att 
de är okunniga, utan för att ”de kan så mycket som inte är på 
det sättet”. De kan vara positiva, t o m entusiastiska inför en 
förändring. Men när de finner att förändringen också kräver 
att de behöver ändra sina tankemodeller eller vanemönster, då 
föredrar man att behålla det gamla. Det är förmodligen inte 
fråga om medvetna val utan om en annan effekt. Varje rökare 
vet att det finns samband mellan rökning och cancer, men ”det 
kommer inte att drabba mig”. Man vill gärna att saker skulle 
vara annorlunda, men man är inte beredd att förändra till pri-
set av de vanor man lagt sig till med. Att förändra vanor är ett 
existentiellt problem; man behöver förändra tyngdpunkten i 
sin egen jag-upplevelse. Är ”jag” en person med vissa åsikter 
och vanor, jag definierar mig själv i relation till åsikter och va-
nemönster? Eller är ”jag” en person med en vision, en vilja att 
förverkliga något i mitt liv och som av den anledningen är be-
redd att revidera mina åsikter och vanemönster, när jag finner 
att de ligger i vägen för det som jag verkligen vill åstadkom-
ma? Skillnaden i svaren på de båda frågorna är existentiell, en 
fråga om olika tyngdpunkt i jagupplevelsen.  

Att ta till sig mer kunskap av samma slag, som man tidigare 
har, är ibland lite mödosamt, men inte svårt. Att ta till sig kun-
skap som motsäger sådant man redan vet, kan t o m vara 
smärtsamt. Ändå är det just denna förmåga som är själva 
grundbulten i den humanistiska utvecklingstradition, som i sin 
tur är kungstanken i det västerländska samhällets civilisation.  
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- Att blåsa liv i en gammal tanke  
En tidig milstolpe i den humanistiska tanketraditionen är Pico 
della Mirandolas tal på 1400-talet , Om människans värdighet; 47

”Du är av inga gränser instängd, utan ska fastställa dem själv 
med din vilja”. Värderingen ”aktningen för människan” är 
humanismens kärna och måttstocken är vad som gagnar 
människan. Därför ska vi söka reda på vad som är bäst. Nu 
och då dyker det upp någon som gör anspråk på att ha funnit 
det slutliga svaret. Då gäller det att passa sig. Det bästa för 
människan är nämligen själva utvecklingsprocessen, sökandet 
efter det bästa. Därför har vi en vetenskapstradition, där fors-
kare träffas och utbyter kunskaper och där universitet och 
andra institutioner med tillfredsställelse räknar antalet publice-
rade rapporter och artiklar, som man kunnat förmedla till res-
ten av världen. Men vetenskapens senaste rön får aldrig anses 
vara de sista. Karl Popper menade, med en något tillspetsad 
tolkning, att varje försanthållande ska betraktas som ett miss-
lyckande, det representerar ju en kunskap som ännu inte kun-
nat ersättas med en som är bättre. Sträva ständigt efter att fal-
sifiera antaganden, men tills du lyckats med det får du ge dig 
till tåls och betrakta antagandet som en preliminär sanning.  

Lärandelaboratoriets fjärde delsystem har till ändamål att 
blåsa liv i denna mer än femhundraåriga tanke .  48

- Prestigelöshet i importkulturen  
Man behöver inte vara forskarutbildad för att leva enligt Karl 
Poppers rekommendation. Det är egentligen ganska enkelt. 
Tekniskt sett är det bara fråga om två steg som behöver tas i 
särskild ordning och hållas åtskilda. Det handlar om två slags 
varseblivning: värderingsfri och värderande. Vi ska starta med 
den värderingsfria.  
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För att ta till sig verkligheten sådan den är, ska vi avstå från 
att värdera. Den människa vi har framför oss uppträder på ett 
visst sätt. Varför gör hon det? Hur ser hon på sin värld utifrån 
sina egna förutsättningar? Vad är det som händer i den värld 
vi lever i? Egentligen är det att söka svar på den berömda frå-
gan i Ludvig Holbergs Jeppe på berget: ”Varför super Jeppe?” i 
alla de olika skepnader den förekommer i vår omvärld. Nor-
men, att förbehållslöst ta till sig och förstå verkligheten sådan 
den är, ska vara ledstjärna i vissa terapiformer. I arbetslivet ska 
den dock kompletteras med den värderande varseblivningen.  

När vi har förstått, kan vi ställa oss frågan vad detta som vi 
förstått betyder för oss. Är det bra eller dåligt? Vad ska vi göra 
åt det? Då kopplar vi på varseblivningens andra steg, värde-
ringarna.  

Det finns många alternativ om man kritiskt och prestigelöst 
granskar de nya kunskaper som man får tillgång till. Om vi 
startar med ”värdering och etikettering”  av de kunskaper vi 49

får tillgång till, då blir handlingsalternativen betydligt färre 
och möjligheterna att finna en riktigt bra lösning begränsas.  

I Japan finns ett uttryck, ”KKD”, som är en förkortning av 
”intuition, erfarenhet och känsla”. I Japan är KKD en var-
ningsflagga. Alla tre begreppen har sina rötter i den enskilde 
individens egna erfarenheter, de är ”svar på tidigare ställda 
frågor”. Att basera sina göranden enbart på intuition, erfaren-
het och känsla är som att köra bil enbart med hjälp av back-
spegeln. Att blint lita på sina erfarenheter av tidigare fram-
gångar är arrogans. Den behöver ersättas med en ödmjukhet 
inför framtiden, där vi medvetet ifrågasätter våra bevekelse-
grunder, innan vi använder dem som beslutsunderlag. Att lita 
till KKD är att ”minnas svaren och glömma frågorna”. Det är 
den vanligaste orsaken till att framgångsrika företag får pro-
blem när verkligheten förändras.  

- Strukturer i importsystemet  
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Ofta får den som redan har stora kunskaper lättare tillgång till 
externa kunskaper än den som kan mindre. I lärandelaborato-
riet är det viktigt att var och en kan få tillgång till de kunska-
per hen behöver. Kedjan är inte starkare än den svagaste län-
ken och det finns alltid någon länk som är svagare än de and-
ra.  

Lorraine Monroe visar hur hon vill ta hand om elevers 
svaga prestationer. Det är alltså inte eleven som är svag utan 
hens prestationer. För det första ska både eleven, läraren och 
föräldrarna känna till att elevens prestationer inte räcker till. 
Sedan får eleven stöd för att nå upp till acceptabel standard. 
Här finns olika åtgärder, men de är inte frivilliga i Fredrick 
Douglass Academy. Skolan är ju ett lag och en medlem i laget 
kan ju inte avstå från att medverka. Livet är inte rättvist. Den 
som har långa ben behöver färre steg för att förflytta sig än 
den som har korta. Den som har ”svårt för sig” behöver mer 
stöd, och får arbeta mer än den som har lätt för sig. Mer stöd 
innebär behov av en tätare struktur.  

Tillgång till externa nätverk, bibliotek, tidskrifter, studiere-
sor etc är viktiga för att säkerställa en effektiv import av kun-
skaper. Denna import ska naturligtvis kombineras med det 
interna systemet för integration av ny kunskap, så att ny kun-
skap kommer alla till del. Vad man söker i importen styrs na-
turligtvis också av problemlösnings- och experimentsystemen.  

Sammanfattning  

Lärandelaboratoriet är ett integrerat sociotekniskt system med 
fyra delar: att lösa problem i det dagliga arbetet, att integrera 
nya kunskaper så att de blir lätt tillgängliga för alla som kan 
behöva dem, att experimentera för att ”upptäcka och uppfin-
na” nya möjligheter och att importera ny kunskap utifrån.  

I lärandelaboratoriet ska normerna saklighet, nyfikenhet, 
generositet och prestigelöshet utvecklas. Dessa normer är stöd-
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jande för lärsamhällets normer självständighet, stöd, strävan 
och tillit. Och de bromsar industrisamhällets normer följsam-
het, kontroll, restriktioner och formalisering.  

Gemensamma värderingar  

Respekten för en individ kommer till uttryck på ett sätt i rela-
tionen till barn i förskolan, på andra sätt till gymnasister och i 
relationen mellan lärare och mellan lärare och skolledare. Ut-
trycken skiljer sig, men de bakomliggande värderingarna, ka-
lejdoskopets glasbitar och speglar ska vara desamma. Samma 
sak gäller övriga inslag i organisationskulturen, ”mönstren” 
ska vara likformiga, de ska stödja varandra inbördes.  

Arbetet i förskolans barngrupper, i grundskolans och gym-
nasiets klasser, mellan lärare och skolledare är olika delar av 
samma verklighet. För att lärare ska kunna ge stöd, ska de få 
stöd, för att elever ska se positivt på sina kunskapsbrister i rela-
tion till sina ambitioner, ska deras lärare ha samma inställning 
till sina egna kunskapsbrister. Det behöver finnas ett inflöde 
för att det ska kunna bli ett utflöde.  

Förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan 
verkar under olika förutsättningar vad beträffar elevernas 
mognadsgrad. Förskolans elever kan inte differentiera mellan 
olika kategorier, därför kan de inte välja med hänsyn till kon-
sekvenserna av olika alternativ. Men de kan bygga upp sitt 
självförtroende och få positiva erfarenheter av samarbete. 
Grundskolan kan bygga vidare på denna grund och komplet-
tera med självständigheten. Jag kan inte bedöma när en ung 
människa är mogen för delaktigheten, för självvalda åtagan-
den och engagemang för gemensamma mål, men det verkar rim-
ligt att detta inträffar under tonåren. ”Mönstret” från försko-
lan förändras inte i grundskolan, det byggs på för att vidareut-
vecklas i gymnasiet och högskolan.  
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Att reflektera över  
Kapitlet inleddes med ännu en aspekt på strukturer, nämligen 
skillnaden mellan tät och gles struktur. För självständiga män-
niskor utgör tät struktur byråkratiska hinder. Osäkra männi-
skor får ångest om strukturen är för gles.  

Industrisamhällets organisationskulturer byggdes upp av 
täta strukturer. Man strävade efter medarbetares följsamhet 
och då är den täta strukturen ändamålsenlig. Lärandesamhäl-
let behöver människor som är delaktiga och då behöver struk-
turerna vara glesare.  

För att illustrera vad en gles struktur innebär i praktiken 
introducerades lärandelaboratoriet, ett system med fyra delar: 
problemlösning, experiment, integration av kunskaper och 
import av kunskaper. Vart och ett av delsystemen har sitt kul-
turella kännetecken: saklighet, nyfikenhet, generositet och pre-
stigelöshet.  

1.Strukturer fungerar genom vägledning och återkoppling. 
Hur kan du i praktiken stimulera, ge vägledning för saklighet, 
nyfikenhet, generositet och prestigelöshet?  

2. Hur känner du igen dessa fyra förhållningssätt och hur kan 
du genom återkoppling förstärka utvecklingen av dem?  

3. Hur kan du, helst, motverka eller i alla fall inte förstärka de 
önskade förhållningssättens motpoler, osaklighet, likgiltighet, 
snikenhet och prestigelystnad?  
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5. En levande vision 
I facklitteraturen om ledning och ledarskap har begreppet vi-
sion förekommit några decennier. Det dök upp i mitten av 
1980-talet och efter 1995 finns en rikhaltig flora av litteratur. 
Dels finns konsulters och chefers uppfattningar, om vad en 
vision ska vara. Dels finns rapporter från forskares arbete med 
att dokumentera visionernas effekter i verksamheten.  

I en dagstidning kunde man läsa rubriken: Anställda förstår 
inte visionerna – Företagen misslyckas genomföra sina strategier (Dagens 
Industri 13 mars 1998). Sådana rubriker är onödiga. Det finns 
stabila kunskaper om hur man ska förmedla en vision så att 
den verkligen fungerar och det är korkat att inte ta del av och 
använda dessa kunskaper.  

En vision för skolan  
I The End of  Education – Redefining the Value of  School skriver Neil 
Postman om begreppen ”reason”, som jag översatt till legitim 
anledning och ”meaning”, som jag översätter till mening. Det 
ska finnas legitima anledningar och mening med det man gör, 
det ska finnas ett viktigare värde än att det bara är ändamåls-
enligt eller lustbetonat. Det är skolans uppgift att förmedla 
legitima anledningar och meningsfullhet till eleverna. Den 
amerikanska skolans uppgift, skriver Postman, är att göra de 
unga människorna till amerikaner. Att vara amerikan är att ha 
tagit till sig de vägledande synsätt och värderingar, som ligger 
till grund för det amerikanska samhällssystemet och internali-
serat dem, eleven ska ha gjort de amerikanska synsätten och 
värderingarna till sina egna. På motsvarande sätt ska den 
svenska skolan göra svenskar av våra ungdomar genom att ge 
dem möjlighet att internalisera vårt samhälles gemensamma 
värderingar.  
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För att lyckas med detta, skriver Neil Postman behöver vi ha 
gudar att tjäna. Inte Gud, inte ”The God”, det är inte fråga 
om religion, utan ”gudar” som är bra för samhället.  

Goda gudar att tjäna  

En av dessa gudar är demokratin, inte bara regeln ”en med-
borgare – en röst” utan de humanistiska värden som är vår 
demokratis fundament. Jämlikhet, solidaritet, respekt för and-
ra människor, kunskaper om hur samhället ska fungera och 
varför vissa regler är nödvändiga att upprätthålla. Listan kan 
göras lång och kan sammanfattas under rubriken Det Goda 
Samhället .  50

Men det finns andra gudar. Vetenskapen, teknologin, eko-
login och den internationella solidariteten är några exempel. 
Och det behövs många gudar, för varje gud har ju sina svag-
heter.  

Kunskapen om hur man tjänar ett samhälles gudar för-
medlas i berättelser, myter, sagor, legender och med symboler.  

Den förmedlande berättelsen  

När man talar om kultur, menar man i allmänt språkbruk lit-
teratur, bildkonst, film, teater och opera. Genom att förmedla 
berättelser, som vi kan förstå, fullgör kulturen sin uppgift att 
gestalta hur vi ska tjäna våra gudar. Dessa media förmedlar 
förståelse för vad förtryck, ondska, kreativitet, glädje, sorg, kär-
lek, solidaritet och mod är och hur det känns. Konstens för-
medling av ställföreträdande erfarenheter ger medborgarna 
möjlighet att hos sig själva bygga upp en känslomässig reso-
nansbotten för tonen i dessa värden.  

Det är i detta sammanhang vi ska placera in arbetet med 
att förmedla en levande vision . Det ställer inte krav på 51

konstnärlig förmåga, men det handlar om att förmedla berät-
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telsen om elevernas självständiga ansvar för sitt eget lärande så 
att alla förstår – och vill vara med att vidareutveckla berättel-
sen.  

Visionen, den korta formuleringen:  
Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla  

självständigt ansvar för sitt eget lärande  

är ett mantra, en ikon eller en symbol. Varje enskild lärare och 
varje enskild elev ska ”ladda” ner en helt egen förståelse för 
vad visionen betyder. Det låter sig inte göras genom att man 
skickar ut papper med ord på.  

Så låt oss granska vad som kan göras för att visionen ska bli 
en levande del av livet i din skola.  

En levande vision  
En vision som lever är känd av alla och attraktiv att medverka 
till för alla som omfattas av den. Den förverkligas varje dag i 
skolans arbete. Att skapa denna levande vision tar tid och krä-
ver målmedvetet arbete. Arbetet med att förmedla en vision är 
inte heller riskfritt. Det händer ganska ofta att ambitionerna 
med visionen bidrar till att organisationen försämras i stället 
för att bli bättre.  

Det finns risker med visioner  

Visionen, som ska ge sammanhållning, kan istället ge splittring 
i ”vi och dom”. Visionen, som ska ge en gemensam värde-
grund, en anvisning om hur organisationens normer för an-
ständighet och moral ska utformas, kan i stället bli en gro-
grund för cynism . Då minskar respekten för organisationens 52

gemensamma värderingar.  
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Splittring i stället för samling  

Visionens ändamål är att ge en grund för gemensam inrikt-
ning, samling, för att ”dra åt samma håll”. Visionen kan ges 
formen av ett projekt, t ex T 50 (= Alla ledtider ska halveras 
på tre år, Svenska ABB), en kraftsamling kring ett gemensamt 
mål (”Let´s get back in the black”, Avis, när Robert Townsend 
tog över efter tretton förlustår), en strategisk intention (”Encir-
cle Caterpillar”, Komatsu), en gemensam arbetsprocess 
(”PDM-processen”, Scanias arbetsmodell för framtida FoU-
projekt), Vision and Values (Electrolux), Personal- och led-
ningsidé (Riksförsäkringsverket). Det finns många fler exempel 
på det, som jag här väljer att samla under rubriken ”vision”, 
den gemensamma grunden för verksamheten i en decentrali-
serad organisation.  

Visionen är ett viktigt instrument, det är alla bedömare 
överens om. Men visionen, hanterad på fel sätt kan motverka 
sitt eget syfte. Därför kan den vara livsfarlig.  

Visionen ska omsättas i handling, det är ”självklart”. Ofta 
sker inte detta, som framgick av citatet i inledningen till detta 
kapitel. Men, även när så sker, är det inte nog. Var och en som 
ska omfattas av visionen, i allmänhet samtliga medarbetare, 
måste dessutom förstå vad den innebär för just hen så att man 
själv kan se om man bidrar till visionen eller ej.  

Joshua Harmon, var chef  för American Quality Foundation. 
Han brukade fråga medarbetare i företag som han besökte, på 
vilket sätt just denne medarbetare bidrar till företagets vision. 
En enda gång har han fått svar på sin fråga. Det var ett hotell-
företag i USA.  

Få företag har alltså lyckats att förmedla visionen till alla 
sina medarbetare. Det betyder att den förmedlade visionen, 
”orden på papperet”, leder till splittring i stället för till enighet. 
”Vi” som sköter jobbet och ”Dom” i ledningen som skickar ut 
papper med ord på till oss. I ett amerikanskt företag förmedla-
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des nya visioner med så hög frekvens att medarbetarna börja-
de kalla sin arbetsgivare för ”The Vision of  the Month Com-
pany”  

Splittringen är kanske inte så farlig i sig. Det betyder att 
den gamla tayloristiska organisationskulturen där ”cheferna 
tänker och jobbarna sköter skruvmejslarna”  blir ytterligare 53

cementerad. Om många företag handlar på samma sätt har 
alla samma problem. Konkurrensen påverkas inte, men man 
får inte heller tillgång till de fördelar som man säger sig efter-
sträva med decentraliseringen.  

Cynismen eller BOHICA-syndromet  

Inför en förändring, t ex när en vision ska införas finns två ka-
tegorier människor: De renhjärtade, som tror att denna gång 
kommer det verkligen att bli en förändring, och cynikerna, 
som inte tar ledningens uttalade ambitioner på allvar. Om vi-
sionen inte blir verklighet infrias cynikernas förväntningar, de 
får en positiv erfarenhet, ”Vad var det jag sa’!”. De renhjärta-
de blir besvikna och några av dem ”byter parti” och sällar sig 
till cynikerna. Den gruppen kommer då att vara ännu större 
nästa gång ledningen tar ett initiativ för att åstadkomma en 
förändring.  

BOHICA, ”Bend-Over-Here-It-Comes-Again” är cyni-
kernas fältrop. Cynismen är farligare än ”vi och dom”-effek-
ten. Till slut kan organisationskulturen utveckla rent psykopa-
tiska  drag, man handlar utan några moraliska betänkligheter 54

och tillåter sig vilka former av fiffel som helst . De moraliska 55

spärrarna släpper och en organisationskultur baserad på ge-
mensamma värderingar ersätts av en kalkylkultur. Svaret på 
frågan ”Hur stor är risken att åka fast, och vilka blir i så fall 
konsekvenserna?” avgör hur man handlar i en kalkylkultur.  
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Levande visioner  

En vision är död om den inte omsätts i handling. Den lever 
genom att uttryckas i handling. Lika skadlig som den ”döda” 
visionen är, lika vitaliserande är den levande. En vision lever 
när medarbetare förstår på vilket sätt de själva kan bidra till 
att förverkliga den.  

Robert Townsend , färgstark chef  för Avis på 1960-talet, 56

har berättat hur han byggde upp en beredskap för decentrali-
sering i företaget. Man ska börja med något enkelt, något som 
var och en kan begripa meningen i. För Avis, som då hade 
redovisat ”röda siffror”, förluster, tretton år i sträck, var det 
viktigt att återvinna lönsamheten. ”Let’s get back in the 
black!” var Townsends vision. Den skrevs inte ner, den för-
medlades muntligt till varje enskild individ, i en dialog mellan 
chef  och medarbetare. Ändamålet med dialogen är att göra 
visionen levande. Därför ska varje enskild medarbetare själv 
”upptäcka och uppfinna” hur hen ska medverka till visionen.  

Efter sex månader började resultaten vända i Avis. Då var 
det dags för nästa vision. Den var lite mer offensiv, lite mer 
komplex än den första, men den var fortfarande ganska enkel.  

Ett år senare hade självständigheten börjat utvecklas. Med-
arbetarna tog egna initiativ, lämnade förslag till förbättringar 
och det personliga ansvaret hade spritt sig till många. Nu var 
det tid för två nya insatser. Ledningen behövde komma över-
ens om en vision som kunde leva lite längre än de båda första. 
Man behövde också avveckla en del kontrollåtgärder, som det 
nu fanns allt mindre behov av, strukturen behövde glesas ut. 
Kontroller kan vara strukturtäta byråkratiska hinder för goda 
initiativ. Kontroll och uppföljning behövs i varje verksamhet, 
men insatserna kan utformas på ett annat sätt när förutsätt-
ningarna förändras, när medarbetarna förstår vilken ”berät-
telse” de medverkar i att förverkliga.  
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En liknande modell tillämpade Veine Eliasson, när han var 
rektor i Malmaskolan. Han samlade skolans personal och vi-
sade hur mycket pengar man hade fått i anslag. Sedan startade 
en dialog, där samtliga medverkade och tillsammans bestämde 
man hur pengarna skulle användas. Att man höll sig inom 
budgetramen var självklart. Vad som inte var lika självklart för 
alla var vilka nyanskaffningar av storbildsTV och andra 
hjälpmedel som är möjliga när samtliga medarbetares gemen-
samma intelligens aktiveras. Detta varade i några år och sko-
lan utvecklades mycket positivt. Sedan anställde kommunen 
en byråkrat, som krävde att varje konto skulle budgeteras och 
redovisas för sig. Veine slutade. Den som vet hur en slipsten 
ska dras vill ägna sina krafter till det, inte att kämpa med 
kommunala byråkrater. Det tar några år av målmedvetet arbe-
te att bygga upp en lärande organisation, men det går mycket 
fort att riva ner den. Hur det gick för Malmaskolan när Veine 
slutade. En ny rektor engagerades, han meddelade att han 
ville ”förvalta” skolans goda resultat. Men man hade ju börjat 
att utveckla verksamheten. Förvalta hade blivit ett fult ord. Den 
nye rektorn lämnade mitt under en termin och ersattes av två 
lärare, som varit med under Veines tid. De fortsatte utveck-
lingsarbetet. Idag har Malmaskolan givit samtliga elever förut-
sättningar att kvalificera sig för gymnasiet under många år i 
rad. I en liten film (10 minuter) säger den ene av rektorerna: 
”Vi har ju eleverna i 10 år (förskola, låg- mellan- och högsta-
dium). Det vore väl konstigt om vi inte alla elever skulle kvali-
ficera sig för gymnasiet?” Filmen finns för nerladdning. 

Krav på en levande vision  

En vision lever, när den omsätts i handling av alla dem som 
ska omfattas av den. När varje lärare både är engagerad för 
att finna egna bidrag till skolans vision och vet hur hen ska gå 
tillväga, då lever skolans vision.Om medarbetare själva ska ta 
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ansvar för att medverka till visionen behöver de uppfatta att 
den överensstämmer med deras egna värderingar. Visionen 
ska uppfattas som legitim. Den ska dessutom kunna tolkas till 
praktisk handling och man ska kunna tro på att den kan för-
verkligas. Visionen ska uppfattas som realistisk. För att bli le-
vande ska en vision alltså uppfattas som legitim, tolkningsbar och 
realistisk. Dessa tre krav ska vara uppfyllda för alla gemensam-
ma mål, annars kan de inte förverkligas genom enskilda män-
niskors självständiga insatser.  

Legitim  

Legitimiteten har två sidor, en allmän och en som är specifik 
för den enskilde medarbetaren.  

Vissa aspekter kanske är outsagda men förutsätts ändå fin-
nas med, p g a att de överensstämmer med allmänt kända och 
accepterade normer i samhället. Den som är anställd i ett 
kommersiellt arbetande företag förutsätts acceptera att företa-
get behöver gå med vinst för att överleva. Att överenskommel-
ser ska ligga inom ramen för lagstiftning och allmänt accepte-
rad moral är också en del av legitimitetens allmänna sida.  

Legitimitetens andra sida gäller den egna personen. Den, 
som anser att det egna företaget är en bra och anständig ar-
betsgivare, kan vara beredd att tänja mer på gränserna för vad 
som är ett legitimt mål, än den som har mindre positiv syn på 
arbetsgivaren. Vissa branscher har kraftiga säsongsvängningar, 
t ex revisionsbranschen. Under högsäsong krävs ibland mycket 
stora insatser från vissa medarbetare, insatser, som man har 
större benägenhet att ställa upp för om man respekterar före-
tagsledningen, än om man inte gör det. I alla kunskapsföretag 
är det viktigt, att man kan behålla sina medarbetare under 
lång tid med andra medel än enbart lönekompensation. Peter 
Drucker har t o m påpekat att de bästa och mest engagerade 
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medarbetarna alltid är ”frivilliga” (volunteers), det är inte 
pengarna som är deras viktigaste drivkraft.  

Legitimitet är ett uttryck för vad den enskilde bedömer som 
rätt och rimligt.  

Tolkningsbar  

En av motivationsteorins mest kända företrädare, Frederick 
Herzberg har sagt att ett grundläggande krav för att en män-
niska ska vara motiverad för att flyga ett flygplan är att hen vet 
hur hen ska göra. Det räcker inte att man säger ”Let´s get 
back in the black”, eller ”Självständigt ansvar för egen läran-
de”, var och en ska kunna tolka vad detta innebär för hen 
själv. Annars kan man inte medverka. ”Vad kan jag göra för att 
bidra?” Det kallar vi krav på tolkningsbarhet. Var och en mås-
te kunna tolka visionen så att den kan omsättas till egna prak-
tiska insatser.  

Tolkningsbarheten är kanske det, som oftast brister i visio-
ner. Kortfattade målbeskrivningar är för torftiga i sig själva, 
omfattande beskrivningar är för krångliga att förstå och därför 
svåra att tolka och ”vanliga” svenska ord är visserligen vanliga 
för oss alla – men inte på samma sätt för var och en. De ”van-
liga” orden har dålig precision.  

Samstämmiga uttalanden från dem som lyckats visar att 
det inte går att förmedla en skriftlig vision så att den börjar 
leva. Den måste  förmedlas genom en dialogprocess, där che57 -
fer och medarbetare gemensamt skapar berättelserna om hur 
visionen tolkas till praktisk handling.  

Realistisk  

Det tredje och sista, av de grundläggande kraven för en levan-
de vision, är att visionen uppfattas som realistisk. För att enga-
gera sig behöver man tro på möjligheten att lyckas.  
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Även här finns hinder. Dåligt självförtroende är ett, rädslan 
för att misslyckas ett annat, osäkerhet om hur ens insatser 
kommer att bedömas ett tredje. Hos vissa chefer finns en tro 
att konkurrens och orealistiskt höga mål är positiva faktorer 
för medarbetares prestationer. De tror att människor presterar 
bättre när de konkurrerar än när de samverkar. Och de tror 
att människor anstränger sig mer om de aldrig lyckas fullt ut, 
än om de får uppleva framgång genom sina ansträngningar. 
Dessa idéer har haft stor spridning, och kan härledas tillbaka 
till bl a Harvard Business School . Båda antagandena, om 58

konkurrensens generella välsignelse och om de onåbara må-
lens motivationseffekt är fel. Mål måste uppfattas som realis-
tiska, för att man ska engagera sig i dem och samverkan bidrar 
till att man höjer ribban för vad man själv anser vara realis-
tiskt.  

Att reflektera över  
En gemensam – levande – vision är en kraftfull tillgång i en 
lärande organisation. Det är dock inte helt enkelt att få visio-
nen att leva. Om man misslyckas finns risk för BOHICA-
syndromet, vilket är en kvarnsten om halsen i alla organisatio-
ner.  

När visionen lever kan den förmedlas vidare genom berät-
telser och anekdoter i organisationens ”folklore”. För att dessa 
berättelser ska fungera som förstärkare i kulturen ska det dock 
finnas en grundläggande förståelse hos alla berörda för vad 
visionen egentligen innebär.  

1. För att människor ska utveckla delaktighet i ett uppdrag, ett 
mål eller en vision ska den vara tolkningsbar, legitim och rea-
listisk. Hur kan du säkerställa att den vision som vi behandlat i 
den här boken (självständigt ansvar för eget lärande) uppfyller 
dessa krav, för elever, för deras föräldrar och för dina kolleger. 
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6. Från ord till handling  
Industrisamhället har varit en exploderande kultur, en fissions-
process, där givna kunskaper metoder och produkter sprids. 
Lärsamhället är en imploderande kultur, en fusionsprocess, där 
kunskaper integreras och förtätas till nya värden, nya kvalite-
ter. I princip ska alla kunskaper vara tillgängliga för var och en 
samtidigt.  

Det jag har beskrivit hittills är, som jag förvarnade om in-
ledningsvis, ”en lång och komplex process som äger rum i ett 
integrerat sociotekniskt system”. Jag ska nu visa att det är 
ganska enkelt att ge erforderliga förutsättningar för att starta 
processen.  

Överenskommelsen är grunden  
Den enklaste fusionsprocessen mellan två människor är över-
enskommelsen. Den kan tillämpas även i skolan. Här följer två 
exempel.  

Gösta Höök var lektor i kristendom och filosofi vid Nya 
Elementarskolan i Stockholm, där jag tog studenten på 1950-
talet. Jag minns vår första lektion på höstterminen. Höök var 
en lång, stilig man med hornbågade glasögon. Han satte sig i 
katedern, tittade på oss och sa: ”I de här ämnena kan man ju 
inte underkänna någon...” Han lät budskapet sjunka in några 
sekunder och fortsatte: ”så om ni bara är närvarande på lek-
tionerna kommer ni att få B. Om ni deltar aktivt i diskussio-
nerna kommer ni att få Ba”. Och efter ytterligare en paus, när 
den berömda knappnålen skulle bullrat om den hade fallit i 
golvet: ”Men högre betyg kan jag inte sätta utan att veta att ni 
verkligen kan någonting. De som vill ha högre betyg får ta 
kontakt med mig och tala om vilket betyg ni vill ha, så ska jag 
tala om vad ni ska kunna. När ni känner er mogna så kommer 
vi överens om en tid och så får ni tentera. Om jag inte anser 
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att ni förtjänar det betyg ni vill ha, kommer jag att tala om vad 
som brister. Om ni fortfarande vill ha det högre betyget får ni 
försöka igen. Men vänta inte till de sista dagarna på vårtermi-
nen, då kommer vi inte att hinna med.”  

Gösta Höök hade säkert varit lycklig om han hade kunnat 
ge alla A. Fullt så bra var det inte, men jag tror, att få kristen-
domslärare kunnat sätta så höga betyg på så många elever – 
på så goda grunder. De höga betygen var inte gratis, de krävde 
en ansenlig arbetsinsats. Jag fick mitt a i filosofi. Tentamen 
sista veckan på läsåret i kombination med att jag bommade 
teodicéproblemet gjorde att jag fick nöja mig med AB i kris-
tendom . Gösta Höök såg sig inte som domare. Han såg sig 59

snarare som coach. Han uppgift var att hjälpa varje elev att på 
egen hand klara av att ta sig över ribban på den höjd där hen 
själv hade valt att lägga den.  

Betygen är en sak. Lusten och intresset för ämnet är en 
annan. Tentamen som ägde rum i smågrupper kan liknas vid 
en intellektuell gymnastiklektion. I Hööks tentamen fick vi 
verkligen använda våra inlästa kunskaper. Jag upplevde inte att 
han egentligen ställde kontrollfrågor. Det som står i boken, 
finns ju där, men hur kan man använda kunskaperna i ett 
samtal? Upplevelsen av att man själv kan dra slutsatser och 
formulera möjliga hypoteser med sina kunskaper som råmate-
rial var en personlig maktupplevelse i Bacons anda, ”kunskap 
är makt”. Många lämnade Hööks tentamen med en känsla av 
att man kanske är lite mer begåvad än man hade trott. Höök 
fick oss att ”reach beyond our grasp”, det som i lärandesam-
hället kallas stretch.  

Rektor i Nya Elementar vid den tiden var reformpedago-
gen Sigurd Åstrand. I slutet av första gymnasieåret var jag 
skoltrött. Jag gick upp till rektor Åstrand och anmälde att jag 
ville sluta skolan. Han lyssnade mycket uppmärksamt och sa 
att det fanns mycket annat, som man kunde göra istället för att 
sitta på skolbänken, så han förstod mig mycket väl. ”Men,” sa 
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han, ”dina föräldrar måste skriva på ett papper, eftersom du 
inte är myndig, så tänk igenom dina argument mycket noga, 
så att inte de sätter sig på tvären. Om du vill resonera vidare 
med mig är du välkommen tillbaka när som helst.”  

Det var en något snopen gymnasist som lämnade rektor 
med en blankett i handen. Jag följde hans råd och tänkte ige-
nom min situation. Jag fann att jag inte ens kunde övertyga 
mig själv om fördelarna med att sluta, så jag tog aldrig upp 
frågan med mina föräldrar. Åstrand förde inte heller saken på 
tal, men jag tror att han mindes vårt samtal. Min långa skoltid 
slutade med att jag fick ta emot mitt enda premium. Av rektor 
Åstrand fick jag Ivar Lo Johanssons ”Analfabeten”.  

Överenskommelsen är grundbulten. För B och Ba var lektor 
Hööks regler enkla och justa. De lämnade utrymme till den 
som ville prioritera något annat. För högre betyg gällde en 
överenskommelse. Eleven åtog sig att jobba och lektor Höök 
åtog sig att ställa upp så länge terminen varade. Rektor 
Åstrand visste att den elev som själv inte vill vara i skolan inte 
heller tar något ansvar för sitt eget skolarbete. Därför måste 
eleven som ifrågasätter sin närvaro i skolan få stöd att fatta det 
beslut som han egentligen vill fatta. Överenskommelser görs 
av självständiga människor, därför är valet viktigt.  

Överenskommelse med kvalifikation  

I lärandelaboratoriet är överenskommelsen grundbulten i den 
process där elevens självständiga ansvar för egen inlärning och 
lärande utvecklas. Överenskommelsen är bärare av lärsamhäl-
lets normer, av självständighet, stöd, strävan och tillit. Dessa 
fyra normer är också stödjande för normerna i lärandelabora-
toriets delsystem, saklighet, generositet, nyfikenhet och pre-
stigelöshet.  

114



Lägg märke till att dessa normer är instrumentella med 
avseende på effektiviteten i skolans ”produktion”. Detta är 
viktigt att påpeka av följande skäl.  

När orden etik och moral används i samhällsdebatten sker 
det i samband med att man upptäckt nya ”skandaler” eller 
”affärer”. Moralfrågorna debatteras sällan i samband med 
vålds- och egendomsbrott. Det är missbruk av kontokort, re-
presentation, fallskärmar och skatteplanering, som är etikde-
battens jordmån. Debatten förs med en underton av att mora-
len har ett egenvärde, som man måste uppoffra något för att få 
del av. Den goda moralen måste få ”kosta”. I detta ligger un-
derförstått att det finns ett motsatsförhållande mellan moral å 
ena sidan och effektivitet, lönsamhet eller andra ”godsaker” å 
den andra. Man får eftersträva dessa godsaker – men inte till 
vilket pris som helst.  

God moral har naturligtvis ett alldeles eget värde, som är 
mycket betydelsefullt i ett bra samhälle. När detta är sagt som 
en absolut övertygelse, utan några som helst förbehåll, tilläg-
ger jag ”men”, det finns ingen motsättning mellan den goda 
moralen och effektiviteten. Tvärtom, god moral begränsar 
inte effektiviteten, den är en kraftfull drivkraft för effektiva 
prestationer. Detta gäller i ännu högre grad i lärandesamhället 
än i industrikulturen. Lärandesamhällets samverkan mellan 
människor ger avsevärda synergieffekter. Goda normer är allt-
så instrumentella med avseende på effektivitet och prestatio-
ner. Robert D Putnam har visat vad det sociala kapitalet och 
förtroendet människor emellan betyder för samhällsutveck-
lingen, både vad gäller demokrati och ekonomi. Uttunningen 
av det sociala kapitalet i samhället kan komma att få allvarliga 
konsekvenser t ex för välståndsutvecklingen (DN 15 mars 
1998). Här följer ett litet tankeexperiment.  

Det är mer effektivt när människor samverkar med varand-
ra än när de bekämpar varandra. Samverkan stimuleras av 
tillit. Tilliten har två fästen, den enskildes självförtroende och 
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förtroendet för andra. Tilliten är ”oljan i maskineriet”. Tänk 
dig en organisation utan tillit och du tänker på en organisation 
där merparten av alla resurser används för att kontrollera . 60

Du tänker på en organisation där bara en liten del av resur-
serna kan användas för att prestera det som organisationens 
verksamhet egentligen ska åstadkomma.  

Tillit är ett positivt laddat ord. Alla gillar att tala om det. 
Men för att bygga upp tillit måste man kunna hantera tre be-
grepp som inte är så behagliga: sårbarhet, motsättningar och osä-
kerhet.  

Våren 1998 meddelades att en stor offentlig organisation 
med konsulters hjälp hade formulerat en vision där orden öp-
penhet, kvalitet och lust ingår. En chef  vägrade att ställa upp 
på ”öppenhet” med motivet att det inte var förenligt med hens 
ledarstil. Så kan det naturligtvis inte få gå till. En chef  som 
fronderar mot fastställda värderingar måste ta konsekvenserna 
av detta och avgå. Om hen inte har tillräckligt gott omdöme 
för att säga upp sig, ska hen få hjälp av ledningen. Det finns 
visserligen ”experter” som öppet deklarerat att ”personlighet 
är viktigare än principer” i ledarskapet, men det är naturligtvis 
helt uppåt väggarna att hävda en sådan uppfattning i lärande-
samhället.  

Att veta var vi har varandra är stöd för tilliten, men det 
kräver öppenhet. Ju mer andra vet om mig, desto mer sårbar 
blir jag. Vi måste lära oss att hantera kunskaper om varandra 
så att dessa kunskaper inte kommer i orätta händer. Hur han-
terar man ofördelaktiga kunskaper om en elev, som hens för-
äldrar inte har tillgång till? Hur får vi reda på vad vi behöver 
veta utan att stimulera till skvaller och bakdanteri?  

Skolan har regler och uppdrag, som är fastställda av stats-
makterna. De är inte förhandlingsbara. Mellan lärarens plikt 
att följa lagar och regler och den enskilde elevens önskemål 
kan motsättningar uppkomma. Hur hanterar man dessa mot-
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sättningar så att tillitskapitalet ökar, så att man kan hantera 
situationen utan tvång?  

Lorraine Monroe har flera exempel på hur hon och hennes 
medarbetare har hanterat dessa svåra frågor.  

För att fatta ett bra beslut behöver man ibland ”sova på 
saken”, ibland behöver man konsultera någon annan för att 
man är osäker. Osäkerheten uppfattas ibland som svaghet, 
som att man inte vågar ta ett beslut eller är allmänt velig, när 
osäkerheten kanske bara är ett uttryck för gott omdöme. För 
att ta tillvara och vidareutveckla tilliten, behöver vi lära oss att 
hantera osäkerhet på ett konstruktivt sätt.  

En organisation, som kännetecknas av de fyra normerna i 
lärsamhällets organisationskultur, självständighet, stöd, strävan och 
tillit och som dessutom förverkligar lärandelaboratoriets kultur, 
saklighet, generositet, nyfikenhet och prestigelöshet är en lärande orga-
nisation. Grundbulten, både i uppbyggnaden och vidareut-
vecklingen av denna organisation är överenskommelser med 
vissa instrumentella kvalifikationer.  

Självständiga val  

En överenskommelse är produkten av att två eller flera parter 
väljer självständigt. Tvång, manipulation eller köpslående kan 
inte kombineras med överenskommelser.  

Överenskommelser kan komma till stånd mellan vilka 
människor som helst, men en överenskommelse mellan två 
vuxna jämnstarka personer, har en annan karaktär, än en 
överenskommelse mellan ett barn och en vuxen person. Om 
beroendeförhållandet mellan parterna inte är i balans, så mås-
te den starkare parten ålägga sig själv andra och strängare 
krav, än dem hen ställer på den svagare parten.  

Överenskommelser mellan chef  och medarbetare eller 
mellan lärare och elev sker inom ramen för en relation som vi 
kallar personligt ledarskap. Vi definierar personligt ledarskap 
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som ”avsiktlig påverkan för att åstadkomma bestämda prestationer”. 
Elevens viktigaste prestation är ”att utveckla förmågan att ta 
ett självständigt ansvar för eget lärande”. I förskolan är denna 
förmåga begränsad, men den kan naturligtvis utvecklas genom 
rätt avpassad vägledning och återkoppling. Så snart en liten 
människa börjar kunna tala, från tvåårsåldern kan man börja 
göra överenskommelser och förstärka varje yttring av själv-
ständighet. Man ska dock göra klart för sig, vad som är själv-
ständighet och vad som är obstruktion. Självständighet ska 
förstärkas, obstruktion ska bromsas.  

Mål är ett ”resultat bestämt i förväg”  

Överenskommelsen ska vara så beskaffad att alla berörda har 
exakt samma uppfattning om vad man kommit överens om. 
Därför ska överenskommelser alltid gälla mål och mål ska all-
tid formuleras som ett ”resultat bestämt i förväg”.  

Men för att målet ska fungera, behöver man också kunna 
följa upp rörelsen mot målet, så att man vet att man är på väg 
och hur långt man har kvar. Därför ska målet även förses med 
”stegvis uppföljning”.  

Ett mål, som är formulerat som ett resultat bestämt i förväg med 
i förväg bestämd stegvis uppföljning, är en bra grund för en över-
enskommelse.  

Grundbulten - en sammanfattning  
Nyckeln, till lärandesamhällets organisationskultur och kultu-
ren i lärandelaboratoriets delsystem, är en överenskommelse 
med vissa kvalifikationer: Den ska bygga på självständiga val 
och vara formulerad som resultat bestämt i förväg med i för-
väg bestämd stegvis uppföljning.  
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Hur lär man sig detta?  

Överenskommelser mellan lärare och elev ska stödjas av över-
enskommelser mellan skolledare och lärare. Dessa överens-
kommelser ska ligga i linje med och vara stödjande för läro-
planen och En satsning till tvåtusen.  

Skolledaren behöver få utbildning i hur hen arbetar fram 
överenskommelser med enskilda lärare. Formen för processen, 
som leder till överenskommelsen, kan man förmedla genom en 
workshop  som omfattar två dagar.  61

Innehållet i överenskommelsen kan antingen väljas av skol-
ledare och lärare helt på egen hand eller också kan man ut-
veckla en vision som ledstjärna för alla sådana överenskom-
melser i en skola. Oftast är det bäst att starta med överens-
kommelserna, för att så småningom finna att det redan finns 
en gemensam vision. Det gäller bara att formulera den.  

Både skolledare och lärare behöver också få insikter och 
färdigheter i hur man utvecklar den stödjande relation som 
kallas ”konsultation ”. Den konsultativa relationen är riskabel, 62

men effektiv när den fungerar. Risken finns att ”konsulten” i 
realiteten tar över ansvaret från sin uppdragsgivare. Konsulten 
har ofta större kunskap än uppdragsgivaren, inom det område 
där hen bedriver konsultation, därför är det lätt att ge rekom-
mendationer om vad som är bäst. Uppdragsgivaren som kän-
ner sig osäker kan frestas att ”abdikera” från sitt ansvar och 
”göra som konsulten säger”. En ”metod”, för att undvika det-
ta, är att alltid, som konsult, ange minst två alternativ och be-
skriva hur man bedömer deras respektive konsekvenser. Då 
kan man försäkra sig om, att det är uppdragsgivaren som väl-
jer vilket alternativ hen föredrar.  

För att ge lärarna stöd från kolleger och för att utveckla 
strukturer för lärandelaboratoriet är nätverkstanken säkert 
mycket bra. För att nätverken ska fungera inom ramen för lä-
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randelaboratoriet behöver grupperna få stöd, både att utveck-
la strukturer och normer.  

För den enskilde läraren, är det två färdigheter som behö-
ver kompletteras och anpassas till skolans verklighet. Lärare 
behöver, dels lära sig att formulera ”mål som resultat bestäm-
da i förväg med stegvis uppföljning”, dels lära sig uppmärk-
samma tecken på hur elevernas delaktighet i det gemensamma 
målet utvecklas, delaktigheten i visionen att ”ta ett självstän-
digt ansvar för den egna inlärningen”. Målformuleringen är 
en färdighet, som är ganska lätt att tillägna sig. Vilka känne-
tecken, som ska uppmärksammas, ska läraren själv bestämma, 
men hen kan ha hjälp av sina kolleger. Här är ett exempel som 
inte är kopplat till självständigheten, men väl till elevernas ut-
veckling: Lena är mellanstadielärare. ”Det är härligt att upple-
va hur elevernas språkförmåga utvecklas”, sa hon. ”Hur mär-
ker du det?” frågade jag. ”T ex när de börjar använda inskjut-
na bisatser. Det sker i mellanstadiet. Först är det någon ensta-
ka, sedan blir det allt fler. Man ser vilka som behöver stöd och 
vilka som klarar av att ta sig vidare på egen hand.”  

Liknande kännetecken behöver utvecklas för det självstän-
diga ansvarstagandet. En coach vet när och hur stödet ska sät-
tas in. Och hen vet när hen ska lämna sina adept i fred.  

Lärandelaboratoriets effekter  

Har vi tid med detta? Frågan kommer upp i samband med 
varje förändring. Men förändringar betyder i allmänhet inte 
att man ska klara samma arbete som förut på samma sätt och 
dessutom förverkliga förändringen. Förändringar innebär 
ibland att man ska förverkliga samma mål som tidigare, men 
med ett annat arbetssätt, t ex när förändringens ändamål är 
rationalisering . Ibland innebär förändringar att målen med 63

verksamheten förändras, t ex för att anpassa verksamheten till 
en ny samhällssituation. Då förändras både mål och arbetssätt.  
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Det är den senare varianten som gäller för En satsning till 
tvåtusen. Samhället förändras mot att bli ett lärandesamhälle, 
där människor behöver lära sig ta ett ökat ansvar för sina ar-
betsuppgifter och sin egen kompetensutveckling jämfört med 
tidigare. Därmed förändras också verksamheten i skolan p g a 
att huvuduppgiften att förbereda för arbetsliv och universitets-
studier förändras. Lärsamhället ”ställer andra frågor till sko-
lan” än dem industrisamhället har ställt. Därför behövs andra 
svar.  

Skillnaderna i klassrummen blir större ju närmare ”leve-
rans” man befinner sig, om man med leverans menar att föra 
över eleverna till att bli elever på gymnasiet, medarbetare i 
arbetslivet eller studenter på högskolan. Men ända från försko-
lan behöver vissa förändringar genomföras, för att grundsko-
lan ska kunna fortsätta processen och överlämna mer själv-
ständiga elever till gymnasieskolan.  

Att ”utbilda” som lärare eller att ”styra” som chefer i ar-
betslivet fokuserar på det som läraren och chefen gör. Den 
aktiva aktören i utbildning och styrning är alltså läraren eller 
chefen. Lärande och delaktighet ger ett annat fokus. Eleven 
och medarbetaren är de aktiva aktörerna, läraren och chefen 
övergår från att undervisa och styra till att utöva ledarskap. Ju 
mer självständiga eleverna och medarbetarna blir, desto mind-
re kräver de av lärarens och chefens tid. Det betyder inte att 
man kan ha hur många elever eller medarbetare som helst. 
När adepterna blir mer självständiga ska man inte addera fler 
medarbetare, man ska öka kvaliteten på ledarskapet och där-
med takten i utvecklingen. Ett uttryck för självständigheten i 
arbetslivet är antalet genomförda förslag till förbättringar som 
kommer från medarbetare. I Europa och USA, år 2000, låg de 
bästa företagen på 10 - 35 genomförda förslag per 100 med-
arbetare och år. I Japanska företag är motsvarande siffra 
2.000. Några färskare uppgifter har jag inte tillgång till 2021. 
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Hur långt kan man egentligen nå? är en annan vanlig frå-
ga. Är det inte tillräckligt bra som det är? Svaret är att ingen 
vet hur långt vi kan nå. Michael Foucault lanserade begreppet 
”uppmärksamhetshorisont” som förklaring. Med nuvarande 
kunskaper och erfarenheter, ser vi vissa möjligheter till vidare-
utveckling. När vi har förverkligat dessa möjligheter, då har 
horisonten förflyttats och då ser vi nya möjligheter. Det är 
knappast troligt, att vi skulle komma till en punkt i utveckling-
en, där vi inte kan se några fler möjligheter.  

Den andra frågan: ”Är det inte tillräckligt bra som det är?” 
är en moralfråga. Idag lever fler människor både i absoluta 
och relativa tal på rätt sida om svältgränsen, än någonsin tidi-
gare. Aldrig har en mindre andel av mänskligheten levt i abso-
lut fattigdom och aldrig har så många haft det så bra i materi-
ellt hänseende. Det är en följd av kunskapsutvecklingen, att vi 
använder resurserna effektivare idag än tidigare. Att anse att 
det är tillräckligt bra är att svika alla dem som fortfarande le-
ver på fel sida om gränsen. Man kan ifrågasätta om kunskaps-
utvecklingen inriktas åt rätt håll, men vi ska tro på den ”Gud”, 
som säger att det är genom ökade kunskaper och effektivare 
användning av våra kunskaper, som vi kan komma vidare. Lä-
randelaboratoriet är ett steg på vägen mot framtiden.  

Att reflektera över  
För att bygga en lärande organisation krävs naturligtvis vissa 
praktiska färdigheter. Dit hör att kunna föra en verklig dialog, 
där man lyssnar, respekterar, avvaktar och talar oförställt. Dit 
hör även den ganska triviala färdigheten att kunna formulera 
mål, som ett resultat bestämt i förväg med i förväg bestämd 
stegvis uppföljning och färdigheten att arbeta med coachning. 
Man behöver också förstå, dels hur man bygger upp, dels hur 
man vårdar det tillitskapital, som krävs för att man ska kunna 
arbeta med överenskommelser.  
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Dessa färdigheter är inte särskilt svåra att tillägna sig, men de 
flesta behöver något slags stöd i form av utbildning.  

1. Gå nu tillbaka till slutet av de tidigare kapitlen och läs ige-
nom dina egna reflektioner som underlag för att svara på den 
sista frågan: Vad tänker du göra nu? Det kostar på att utveckla 
en lärande organisation, men det kostar inte mycket pengar. 
Tycker du att det kan vara värt ett försök?  
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Hur känna igen en lärande organisation?  
En Lärande Organisation har en stark, väl integrerad kultur, 
den organisatoriska motsvarigheten till individens självstän-
dighet. Den sträcker sig också mot omvärlden för samverkan.  

Den här boken har fokuserat det inre livet skolan och det 
är där den lärande organisationens uppbyggnad ska börja. 
Men ganska snart behöver skolan börja söka sig utåt i samhäl-
let och kontakterna behöver bli många. Skolan gör besök på 
arbetsplatser och från arbetslivet kommer olika befattningsha-
vare till skolan. Detta kräver nya strukturer.  

Kan gymnasister få ”mentorer” i arbetslivet, som de har 
kontakt med via e-post? Ett sådan program har organiserats av 
Hewlett-Packard i USA. 2003 omfattade det 10.000 elever. 
Ursprungligen syftade programmet till att elever, som hade 
tappat gnistan skulle få en vuxenkontakt som stöd. Försöket 
föll så väl ut att man har utvidgat verksamheten.  

Kan chefer i arbetslivet utanför skolan och skolans personal 
organiseras i mentorprogram, där parterna lär av varandra? 
Kan skolan organisera kunskapscaféer för medborgare utanför 
skolan, inte bara för elever och deras föräldrar?  

De utbildningsinsatser, som krävs för att utveckla en läran-
de organisation, är i stort sett desamma i arbetslivet utanför 
skolan som i skolan. Kan man bjuda in andra medborgare 
som deltagare för att därigenom få spridning av budskapet?  

Syftet med den här boken är att starta en process. Därför är 
Winston Churchills uttalande i andra världskrigets slutskede 
en lämplig slutvinjett:  

This is not the end, it is not even the beginning of  the end, it is just 
the end of  the beginning.  

Jag tror att Winnie skulle ha gillat att vara med. Han, som var 
en lysande stilist och en av sin tids största talare, hade nämli-
gen en traumatisk skolgång: han stammade och läspade.  
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Noter  
Här är lösningen på uppgiften att binda samman 9 punkter med 
4 raka streck utan att lyfta pennan: Tillbaka t sid 2

 En folklig benämning på detta är dumsnålhet1

 Bengt Karlöf, Kurt Lundgren & Marie Edenfelt Froment Benchlearning 2

Ekerlids 2000 (s 86)

 Begreppet organisationskultur utvecklas i Lars Wiberg Gränslandet (femte 3

kapitlet Organisationskultur) och Lars Wiberg Organisationskultur & Ledarskap. 
Båda finns som pdf-filer för nerladdning på LarsWiberg.com

 Ray Kurzweil har beskrivit orsakerna till denna accelererande förändrings4 -
takt i en essä, The Law of  Accelerating Returns. Den finns för nerladdning på 
LarsWiberg.com
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 The law of  requisite variety är välkänd i cybernetiken. Jag hittade den 5

omnämnd i managementlitteraturen första gången i Richard Pascal Mana-
ging on the Edge Penguin 1990 (p 14). Den senaste referensen jag har hittat 
finns i Kjell A Nordström & Jonas Ridderstråhle Funky Business BookHouse 
Publishing 2000(p 162) 

 ”att av genomtänkt moralisk övertygelse välja ett visst handlingssätt i full, 6

rationellt underbyggd insikt om att han eller hon utsätter sig för en icke för-
sumbar risk för sådana negativa konsekvensersom har reell betydelse för 
honom eller henne genom sitt innehåll och sin intensitet”. Stig Strömholm

 Begreppet vision, som ett instrument för ledning och ledarskap är ganska 7

sen gäst i litteraturen. Det har förekommit i ca 20 år. Under dessa år har 
frekvensen ökat kraftigt och nu finns en ganska rik flora av litteratur som 
beskriver vad en vision är och hur den ska utvecklas för att vara verksam. 
Vår definition, visionen är en vitaliserande, attraktiv, realistisk och trovärdig 
bild av verksamhetens framtid är inspirerad av Burt Nanus Visionary Leaders-
hip -Creating a Compelling Sense of  Direction for Your Organization Jossey Bass 1992. 
Nanus definierar vision som ”A realistic, credible, attractive future for your 
organization”. Vår definition bildar akronymen VART vilket vi tycker är 
bra.

 Man behöver skilja mellan två begrepp, som vi valt att kalla framgång 8

respektive duktighet. Framgång är att förverkliga egna mål, duktighet är att 
motsvara andra människors förväntningar. Det är framgångarna som bygger 
upp självförtroendet, det första steget mot självständigheten. Jag vill påpeka 
att det inte är en fråga om antingen framgång eller duktighet. Självständig-
het och personligt ansvarstagande bygger på framgång. I en social gemen-
skap blir livet besvärligt, om man inte också klarar av att agera så att man 
motsvarar andra människors förväntningar.

 Vi definierar självständighet som förmåga och vilja att välja åsikter och 9

handlingar och stå till svars för sitt val.

 En redogörelse för vad delaktighet betyder finns bl a i böckerna FOQUS 10

Handbok i värdeskapande ledarskap, Målförverkligande ledarskap – en bok om självstän-
dighet och samverkan av Ingeborg Stemme och Lars Wiberg. Båda finns på 
LarsWiberg.com

 Jag har läst in ett antal böcker och tidskriftsartiklar för att ta reda på vilka 11

olika uppfattningar och erfarenheter som finns dokumenterade beträffande 
visionen som instrument för ledning och ledarskap. Det resulterade i en bok 
med titeln Visionen – ett ledningsinstrument i lärsamhället. Såvitt jag kan bedöma 
uppfyller skolans vision alla krav som ställs på en vision i arbetslivet. Boken 
finns som pdf-fil på LarsWiberg.com
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 Ordet paradigm är grekiska och betyder mönster. I början av 1960-talet 12

lanserade Thomas Kuhn begreppet paradigm i en bok om det vetenskapliga 
tänkandets utveckling. Ett paradigm, enligt Kuhn består av vägledande syn-
sätt och vissa konventioner. Tillsammans skapar synsätten och konventio-
nerna ett ramverk för den vetenskapliga utvecklingen under en period. Så 
småningom kommer man inte vidare inom det aktuella paradigmets ram, då 
börjar anomalier inträffa. När anomalierna, avvikelserna blir besvärande 
måste man upptäcka och uppfinna ett nytt paradigm. Vårt nu pågående 
paradigmskifte i samhället innebär att det vägledande synsättet att sociala 
organisationer är mekaniska system ersätts av synsättet att de är ekologiska 
system. Det kräver nya konventioner, t ex för ledning och ledarskap. Meka-
niska system kan styras, ekologiska system måste ledas. 
   Kuhns vägledande synsätt och konventioner överensstämmer väl med Ed Scheins 
grunddefinition av begreppet organisationskultur, vägledande synsätt (basic 
assumptions) och normer.

 En utförligare beskrivning av skillnaden mellan begreppen ledning och 13

personligt ledarskap finns i Gränslandet -ledarskap för medarbetares delaktighet och 
verksamheters förnyelse. Ledning av verksamheter över tiden i en omvärld, genom 
övergripande mål, system, strukturer och ramar. Personligt ledarskap av männi-
skor är att avsiktligt påverka medarbetare till bestämda resultat genom att 
stimulera till självständiga val och konfirmera dessa val i överenskommelser. 
Chefer på högre nivåer har mer lednings- och mindre personliga ledarskaps-
uppgifter, chefer som verkar närmare den vardagliga produktionen har fler 
personliga ledarskaps - och färre ledningsuppgifter.

 I internationell litteratur har man de senaste decennierna börjat skilja 14

mellan leadership och management. Vi använder orden ledarskap och styr-
ning på svenska. Styrning är en deduktiv, instruerande och kontrollerande 
verksamhet, ledarskap är en induktiv, stödjande och stimulerande verksam-
het. Flera författare (Peter Drucker, Warren Bennis, Henry Mintzberg och 
John Kotter) beskriver skillnaden mellan ledarskap och styrning med denna 
aforism: ”Ledarskapet syftar till att göra rätt saker, styrning syftar till att göra 
saker rätt”. Se vidare i Lars Wibergs bok Teori 3 – ledarskap för delaktighet i 
lärande organisationer. Nerenius & Santérus 1992.  Finns för nerladdning.

 Det är viktigt att alla förstår och respekterar sambanden mellan olika 15

normer. Lorraine Monroe´s bok Nothing’s impossible -Leadership Lessons from 
Inside and Outside the Classroom, Time Books, visar med önskvärd tydlighet att 
även skenbart triviala normer som punktlighet och personligt uppträdande 
ingår som verksamma komponenter i ett ekologiskt system av stödjande 
relationer. Ex Om jag bestämmer möte med en säljare kl 10.30 och talar om 
att jag har ett annat möte kl 11.00. Om säljaren är 10 minuter försenad och 
under vårt möte tar emot ett telefonsamtal i 8 minuter, då påverkar det mitt 
förtroende för det företag säljaren representerar. 
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 Bruner, Jerome The Culture of  Education Harvard University Press. 1996. 16

Även Jean Piaget gör en liknande uppdelning. Han talar om ackommodation 
(lärande) och assimilering (inlärning). 

 Postman, Neil The End of  Education – Redefining the value of  school. Vintage 17

1996

 Att förstå är att se mönster, att se hur saker och ting hänger ihop. Jag fick 18

denna definition, som kommer från Peter Gärdenfors, från en vän  Finland 
för många år sedan. 2010 kom Gärdenfors bok Lusten att förstå - Om lärande på 
människans villkor N&K. Jag läste den inte förrän 2020, och jag vill rekom-
mendera den till alla som ”har lust att förstå” om du förstår vad jag menar.

 Slutsatsstegen: Vi ska lära oss att skilja mellan den slutsats vi drar av en 19

upplevelse och upplevelsen i sig. Slutsatsstegen är ett stöd för detta. Den togs 
fram av Chris Argyris på Harvard och är en enkel modell av hur vi tänker.-
Den illustrerar att när vi upplever något, bearbetar vi upplevelsen och drar 
slutsatser om den med blixtens hastighet, utan att uppmärksamma att vi gör 
det. Därför uppfattar vi inte skillnaden mellan själva upplevelsen och vår 
egen bedömning av den. 
Om jag kallar till ett möte klockan två och en kvinna kommer halv tre kan 
någon tänka ”hon är sen”. Någon annan tänker att kvinnan inte tycker att 
mötet är viktigt. En tredje tänker: ”Hon kommer alltid för sent på 
torsdagar.” Allt detta händer på några millisekunder. Man gör antaganden 
och man reagerar på sina antaganden. Allt verkar helt självklart. Men är det 
självklart? Och i så fall på vilket sätt? 
Människor drar ständigt sådana här slutsatser. De bygger på det enkla reso-
nemanget att ”så här är det”. Men sådana slutsatser är aldrig helt korrekta. 
Vilka är de fakta som man genast ser i berättelsen ovan? Många skulle säga 
att det är faktum att hon kom för sent. Men är ”för sent” verkligen direkt 
observerbara data? 
Kan du se, röra vid, lukta på, höra eller känna ”för sent”. ”Ja”, svarade en 
irriterad student en gång. ”Klockan är halv tre, mötet började två och hon 
kommer för sent. Vad handlar det här om?” Gradvis prövade vi tanken att 
”för sent” är en slutledning som dras utifrån att klockan slår halv tre, en fot 
som stiger över tröskeln, ett tidigare uttalande om en mötestid och en över-
enskommelse om att ses klockan två. Folk uppfattar ibland det här som ifrå-
gasättande av om personen överhuvudtaget kommer för sent. Jag är säker på 
att hon kom för sent, enligt våra normer. Men det är långt från samma sak 
som att fastslå att det är observerbara fakta. Det kan i stället vara en rättmä-
tig bedömning. Issacs, W Dialogen och konsten att tänka tillsammans. 2a upp s 107
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 En integrationsprocess. Jag har gjort en etymologisk tillbakablick på ordet integ20 -
ration. Den har hjälpt mig att förstå själva kärnan i vad självständighet är. Det kanske 
kan öka förståelsen även hos några läsare, därför ska jag referera vad jag har funnit i 
några olika lexika. Det latinska ordet integer har många olika, men besläktade betydel-
ser: hel, oförminskad, oskadd, oförändrad, oförfalskad, frisk, sund, rättskaffens och 
opartisk är några av dessa. Integro betyder förnya, återställa och bota. Integration 
betyder att skapa helhet, förnya och läka. En integrationsprocess ska alltså leda till 
helhet eller förnyelse. Självständighet är produkten av integrationsprocess. Det finns 
två element i begreppet integrationsprocess: dels en strävan mot helhet och förnyelse, 
dels en ständig rörelse. När processen stannar, upphör den ju att existera.  
Strävan mot helhet och ständig rörelse är integrationsprocessens signum. För att verk-
ligen förstå vad självständighet är behöver vi två pusselbitar till. Dels skillnaden mellan 
orden komplicerad och komplex. Dels begreppet erforderlig variationsförmåga. Först 
komplicerad och komplex.  
Ett urverk är ett komplicerat system. Där finns många samband som inte är helt enkla 
att överblicka, men det är ändå möjligt att skaffa sig en korrekt bild av hur urverket 
fungerar. Biologiska och sociala system är komplexa. I likhet med urverket är de svåra 
att överblicka, men till skillnad från urverket är det ofta omöjligt att förutse hur sam-
banden mellan komponenterna fungerar och hur dessa samband kommer att utveck-
las. Komplexa dynamiska system är självorganiserande, de kan alltså organisera sig 
själva. Denna ”teoretiska” sanning har en mycket praktisk betydelse. Förmågan till 
självorganisering är en förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, som är en 
ovärderlig tillgång för långsiktig överlevnad. Komplicerade mekaniska system kan inte 
organisera sig själva. De fungerar bra i den omgivning som de är skapade för, men om 
förutsättningarna förändras klarar de inte av att anpassa sig.  
Erforderlig variationsförmåga, vad är det? Självständigheten utvecklas i en integra-
tionsprocess i ett komplext system. En del av detta system är den enskilde individen, 
du själv. Andra delar av systemet är den omvärld där du lever och verkar. Integra-
tionsprocessen gäller, dels att du själv ska utvecklas till en hel, autentisk och samman-
hängande person, dels din samverkan med din omgivning till ömsesidig nytta. Integ-
ration med omvärlden betyder att människan gör nytta för sin omgivning på ett sätt 
som gagnar även henne själv och hennes egen utveckling.  
Inom den moderna systemteorin finns lagen om erforderlig variationsförmåga. Den 
säger att ett delsystems förutsättningar att integrera med sin omgivning begränsas av 
systemets grad av egen integration. Ett exempel: Den negativa stressen upplevs på två 
olika sätt, som splittring eller som låsning. Splittring innebär att man har svårt att 
koncentrera sig på ett problem tillräckligt länge för att komma till rätta med det. Lås-
ning innebär att man ”ältar” samma tankar om och om igen. Som Nasruddins nyckel-
letare söker man nyckeln under lampan där det är ljusare att leta, än ute i mörkret där 
man tappade den. Både splittring och låsning är integrationsbrister hos individen som 
lägger hinder i vägen för att fortsätta integrationen ut mot omvärlden. Dessa tankar 
utvecklas mer i min bok Gränslandet, som finns för nerladdning på LarsWiberg.com
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 En beskrivning av olika psykologiska synsätt skiljer mellan ”instinktivis21 -
ter”, med sina första rötter hos Charles Darwin och med Sigmund Freud 
som förgrundsgestalt, och ”behaviorister” med J B Watson och B F Skinner 
som viktiga företrädare. Förenklat uttryckt står de förra för ”arv” och de 
senare för ”miljö” som orsak eller drivkraft till varför människor utvecklas 
som de gör. Se t ex Erich Fromm Den destruktiva människan Natur & Kultur 
1972. Nyutgåva i USA 1996 The Anatomy of  Human Destructiveness Under 
1900-talet har ett tredje synsätt vuxit fram. Det har två källflöden. I Europa 
företräds det nya av existentialisterna med sina första rötter hos Sören Kir-
kegaard. I USA är Abraham Maslow och Carl Rogers kända företrädare. 
”Den tredje kraften”, som Maslow kallade den nya humanistiska psykologin, 
menar att människors utveckling i hög grad bestäms av ”dragkrafter”, av att 
människan väljer sin utveckling och att hon formas av sina avsikter. Dessa 
avsikter är inriktade mot att förverkliga olika värden som är hierarkiskt ord-
nade. (Om behovshierarkin se Gränslandet)

 Det räcker inte att ”förse” en människa med återkoppling, den måste 22

”förmedlas” så att individen tar den till sig. Ju mer omogen en människa är, 
desto mer försvarsbenägen är hen i allmänhet, när det gäller återkopplingen 
på egna handlingar. Det betyder att lärandeeffekten kan utebli eller i sämsta 
fall kan den få helt motsatt effekt mot den man avsett. Den som handlar i 
god vilja – och misslyckas ska aktivera en analytisk process för att komma 
underfund med vad som hade kunnat göras annorlunda, och sedan göra ett 
nytt försök. Om återkopplingen tas om hand på fel sätt och bara leder till 
obehag och kanske t o m skuld- eller skamkänslor kan det hända att misslyc-
kandet blockerar framtida initiativ helt och hållet. Därför ska återkopplingen 
förmedlas ”i sådan form” att aktören kan ta den till sig.  
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 Existentiella behov. Denna text är hämtad från boken Måltänkande - skolans väg 23

till självständighet och samverkan Det finns ungefär ett halvt dussin frågor som kallas de 
existentiella. De är frågor för vilka man aldrig kan finna ett ”rätt” svar, t ex ”Finns det 
ett liv efter detta?”. Ändå funderar varje människa någon gång i livet över åtminstone 
någon av sina existentiella frågor. Men det finns ju inte något objektivt svar, därför 
måste var och en själv bestämma vad man tror är det rätta svaret. Du och jag och alla 
andra som söker svar på våra existentiella frågor måste alltså själva välja vad vi vill tro 
på. När vi väljer svar på våra existentiella frågor väljer vi också vår egen identitet. Per 
väljer sitt Jag när han väljer vad han anser vara svaret på de existentiella frågorna. 
”Jag” är alltså en person som bestämt ”mig” – åtminstone tills vidare – för vissa be-
stämda svar på de existentiella frågor jag funderat över.  
Existentiella frågor är t ex ”Finns Gud?”, ”Finns det ett liv efter detta?”, ”Varifrån 
kommer allt liv?”, ”Har lidandet en mening?”, ”Finns det verkligen ingenting bortom 
oändligheten?” Genom att välja svar på dessa frågor bestämmer den enskilda männi-
skan sin ”essens”. Begreppen existens och essens är ett ”begreppspar”.  
 
Jean-Paul Sartre beskrev sambandet mellan essens och existens med ett exempel: För 
en papperskniv kommer essensen före existensen. Essensen är en idé i tillverkarens 
huvud, den finns innan den materialiseras i pappersknivens existens. För en människa 
är det tvärt om, existensen föregår essensen. Människan existerar och utvecklar sin 
egen essens, den egna identiteten, genom de val hon gör livet igenom.  
 
Reformatorerna, t ex Martin Luther har haft stor betydelse för den moderna männi-
skan. Kyrkans budskap före reformationen var ”Frälsning genom goda gärningar” 
och kyrkan förbehöll sig rätten att definiera vad som var goda gärningar. Luthers 
budskap var ett annat: ”Frälsning genom tro allena!” Han kanske var den förste exi-
stentialisten? Han legitimerade i alla fall den enskilda människans rätt att välja sin 
egen essens. Somliga människor brottas själva med de existentiella frågorna för att 
finna ett alldeles eget svar, andra nöjer sig med de svar som andra människor har 
funnit vara bra för dem. I vissa kulturer är det fortfarande blasfemi att söka andra svar 
än de som överheten anvisat. Förmodligen ägnar inte alla människor uppmärksamhet 
åt alla existentiella frågor, men alla funderar någongång över någon eller några av 
dem. Och med svaren formar var och en sin egen essens, sin egen identitet. Man 
adderar ett nytt bidrag till det gäckande fullständiga svaret på frågan ”Vem är Jag?”. 
Men det är inte bara hypotetiska svar på existentiella frågor som bygger upp en män-
niskas identitet. Varje ny insikt bidrar till att man kommer ett steg till på vägen i upp-
draget från oraklet i Delfi: ”Känn dig själv!” Varje ny insikt har både ett instrumen-
tellt och ett existentiellt värde. Den kunskapsmassa som kallas bildning tillför också 
existentiella värden. De instrumentella värdena är t ex erfarenheter av vad man kan 
och klarar av. ”Jag” är en person med vissa kunskaper, en viss kompetens, därför bi-
drar även de instrumentella värdena till essensen, till den del av vår Jagupplevelse som 
kallas självförtroende. Lästips: Sverker Sörlin Till bildningens försvar. Den svåra konsten att 
veta tillsammans. N&K 2019. 

 En lättillgänglig beskrivning av olika inlärningsstilar finns i boken Inlär24 -
ningsrevolutionen. av Gordon Dryden och Jeanette Vos. Brain Books  
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 Wallendaeffekten har beskrivits av Warren Bennis och Burt Nanus i boken 25

Leaders -Strategies for taking charge. Den har fått sitt namn efter Carl Wallenda, 
en på sin tid känd artist som gick på spänd lina över vattenfall och mellan 
skyskrapor. Han förolyckades, när han föll ner mellan ett par skyskrapor 
någonstans i Sydamerika. Hans efterlevande hustru sa i en intervju: ”Innan 
han gav sig iväg på den sista vandringen kontrollerade han mycket noga att 
repet var ordentligt fastsatt. Det hade han aldrig gjort förut. Jag tror att han 
alltid tidigare hade varit inställd på att gå över repet. Inför den sista vand-
ringen var han inställd på att inte falla”. Bennis & Nanus menar att fram-
gångsrika människor nog är intellektuellt medvetna om att de kan misslyc-
kas, men de räknar inte med att göra det. Det är Wallendaeffekten, förvän-
tan om framgång. 

 Livingston, J S Pygmalion in Management Harvard Business Review. 88509. 26

En ingående diskussion om detta med avseende på skolan finns i Pygmalion in 
the Classroom av Robert Rosenthal.

 Demokrati eller humanism? Vi hör ofta politiker tala om att i ”ett demo27 -
kratiskt samhälle, där...”. Jag tror att det vore bra om fler förstår att demo-
krati är en metod att fatta beslut, inte ett humanistiskt värdesystem. Hitler 
kom till makten genom demokratiskt val, har jag alltid påstått, men senare 
tiders forskning har visat att jag har haft felö.. I humanismen finns värde-
ringar av det slag, som jag tror att man avser, när man upphöjer demokratin 
till den oförtjänta rangen av värdesystem. Ett bra samhälle ska förutom de-
mokrati och humanism också kännetecknas av att vara ett rättssamhälle och 
bygga på en social karaktär där humaniteten är det dominerande inslag. 
Betr social karaktär se Erich Fromm Den destruktiva människan Natur & Kultur 
1976. Se också Lars Wibergs bok Det Goda Samhället (finns för nerladdning 
som book-on-demand

 Fisher, R & Ury, W Getting to Yes. Delad verklighetsuppfattning (shared 28

reality) består av tre komponenter: Pers verklighet, Påls verklighet och deras 
gemensamma överordnade mål. De tre komponenterna ska integreras till en 
helhet där Per och Pål gemensamt finner en lösning, syntesen.

 En kort beskrivning av händelseförloppet och en analys av strategin i 29

Camp David-fallet finns för nerladdning.
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 Senge, P: Den femte disciplinen, den lärande organisationens konst. Nerenius & 30

Santérus 1995. Den femte disciplinen är systemtänkande. Det tillämpas 
genom integrerad tillämpning av de första fyra disciplinerna: Personligt 
mästerskap, Tankemodeller, Gemensam vision och Teamlärande. Teamlä-
rande innebär bl a en kombination av divergerande dialog (som ger en ge-
mensam plattform) och konvergerande diskussion (som leder till en överens-
kommelse). Se också Dialogen och konsten att tänka tillsammans Bookhouse 
Publishing 2000 av William Isaacs. Boken finns som fem pdf-filer på www.-
dialogkonst.co. 

 Ilja Prigogine fick Nobels kemipris 1977 för sin teori om dissipativa struk31 -
turer. Den gäller alla komplexa system.

 Ångest, Angst på tyska, kommer från latinets angere, den smärta man 32

upplever när man pressas genom en trång passage. Födelsen brukar använ-
das som illustration. Å ena sidan tryggheten i att stanna kvar, å andra sidan 
möjligheten till en ny frihet. Att inte få luft, att känna sig strypt är andra 
beskrivningar. Ångest är inget man har, som tex rädsla, man är rädd för 
något, ångest är något man är, ett ontologiskt tillstånd. (Rollo May ed: Ex-
istence Touchstone 1958.) 

 Begreppet lärandelaboratorium har flera inspirationskällor. Själva ordet 33

har jag lånat från Dorothy Leonard-Bartons artikel The Factory as a Learning 
Laboratory Sloan Management Review Fall 92. 1995 publicerade hon en bok 
Wellsprings of  knowledge HBS Press, som ger mer nyanserade insikter i ämnet. 
Det är Leonard Barton som står för den fyrdelade uppdelningen. 
I Tom Peters bok Liberation Management Knopf  92, finns en  detaljerad be-
skrivning av hur ett kunskapsföretag skapat ett system med ungefär de kän-
netecken som jag presenterar här.  
I Thomas Stewarts bok Intellectual Capital Nerenius & Santérus 1999 finns ett 
stort antal bra exempel.   
Quinn, JB & Anderson, P & Finkelstein, S Managing Professional  Intellect: Ma-
king the Most of  the Best HBR March-Apr 96 är också en källa.   
Karl-Erik Sveiby, Anders Riesling Kunskapsföretaget Liber, är  en svensk bok 
som nu har några år på nacken. Där finns också tankar  som är väl värda att 
ta till sig i detta sammanhang. 

 Hur våra bilder av verkligheten skapas och hur de kan förändras  genom 34

medvetna insatser finns beskrivet i Lars Wibergs böcker  Vilja Välja ny Verklig-
het och Våga Välja Väg. De finns för nerladdning på LarsWiberg.com

 Beskrivningen är inspirerad av Patrik Engellau och boken När folkhemmets 35

barn blivit vuxna, Föreningen Den Nya Välfärden.
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 En utförligare beskrivning av dessa kännetecken finns i kapitlet Att bygga en 36

lärande organisation av Lars Wiberg i boken En lärande organisation, kvalitetsutveck-
ling inom skola och socialtjänst Komentus Förlag.  

 Rapporten refererades i JABS, Journal of  Applied Behavioral  Science för 37

mer än 40 år sedan. Tyvärr har jag inte detta nummer av  JABS kvar.

 Tanken kan verka radikal och fräsch, men den fanns redan hos Francis 38

Bacon i boken Novum Oragnum från 1620, som nyligen blivit tillgänglig i 
svensk översättning. Boken motto Nullius in Verba, betyder att man inte ska ta 
någons ord för sant, utan att själv undersöka saken. (Torbjörn Elensky, SvD 
Under strecket 20 april 2021)

 Vi som står för definitionen är Ingeborg Stemme och Lars Wiberg. Publi39 -
cerad ffg i Målförverkligande ledarskap 1987

 Anpasslighet är ett slags underkastelse. ”Be reasonable, do it my way”. 40

Anpassning tar hänsyn till alla intressenters relevanta behov.

 ”Modell från näringslivet ”omvände”stökiga elever” är rubriken på en 41

artikel i tidskriften PM 1/98 Här beskrivs hur Annette Appelstrand, ämnes-
lärare på Fässbergsgymnasiet i Mölndal använde erfarenheter från indu-
strins kvalitetsarbete för att förändra den sociala infrastrukturen i en klass 
med 16 pojkar på fordonsprogrammet. Artikeln bygger på uppsatsen Prak-
tiskt kvalitetsarbete i klassrummet som kunde beställas från Kvalitet 97, 404 
82 Göteborg. Om den fortfarande finns tillgänglig vet jag inte

 Erich Fromm Den destruktiva människan - en psykologisk analys av liv på avvägar. 42

Natur & Kultur 1976. Den svenska upplagan är svår att få tag i, men den 
amerikanska trycktes om 1996. Den heter The Anatomy of  Human Destructive-
ness. ”En av de allra viktigaste böcker jag har läst”.

 Pfeiffer, W & Jones, J Strukturerade upplevelser att användas vid mänsklig samver43 -
kan i översättning av Charlotta Feld och Freddy J Hansen. Team-Co´s förlag 
1972 - 75. Jag har ett ex, som jag kan låna ut. wiberg.lars@live.se

 Sådana mål kallas ibland för visioner. En ganska fyllig beskrivning på 44

svenska finns i Visionen - ett ledningsinstrument i kunskapssamhället av Lars Wiberg. 
Finns för nerladdning.
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 Mottagargenerositet presenterades vid en fredagsföreläsning på IFL-skolan 45

under 1970-talet. IFL-skolan då var ett 12 veckor (6x2 veckor under ca 10 
månader) långt program för ledarskapsutveckling med Lars Wiberg som 
kursansvarig. Fredagarna användes för en tillbakablick och reflektion över 
den gångna veckans innehåll och för att aktivera och bearbeta gemensamma 
erfarenheter. Föreläsningen förbereddes på torsdagskvällen för att vara aktu-
ell, den var ofta provokativ och skulle stimulera deltagarna att tänka vidare. 
Diskussionerna var livliga och ofta dokumentarades ämnet i en kort artikel 
som delades ut påföljande kursvecka.

 Jag vet att effektivitet är ett ful ord i vissa kretsar, men i den värld vi nu lever 46

i är effektivitet ett samlingsbegrepp med fyra delar: Kvalitet, produktivitet, 
delaktighet och lärande. I äldre publikationer nämns bara kvalitet och pro-
duktivitet (effectiveness och efficiency på engelska). P g a att takten i om-
världsförändingarna nu nått sådan hastighet behöver vi lägga till delaktighet 
och lärande.

 von Wright, G H Humanismen som livshållning Rabén & Sjögren 1978.47

 Den ursprungliga tanken är egentligen ännu äldre. Popper skriver om ”ett 48

unikt fenomen som är nära förbundet med den häpnadsväckande friheten 
och kreativiteten i grekisk filosofi”. Fenomenet gäller traditionen som tillåter 
och uppmuntrar till kritiska diskussioner, det som är humanismens grund-
plåt. Vem var först? Vem lade grunden för denna tradition? Popper menar 
att det kan ha varit Xenofanes, som man med säkerhet vet förespråkade 
kritiken. Men förmodligen vad det Thales som utvecklade en ny relation 
mellan lärare och elev där båda parter ska tolerera och välkomna kritik. 
Tanken är alltså 2500 år gammal. Karl Popper Popper i urval. Thales 1997.

 Marshall McLuhan påpekade människans tendens att avfärda en idé ge49 -
nom att namnge den. Sätt rätt etikett på en företeelse och du känner till den 
och behöver inte mer engagera dig i den. Neil Postman & Charles Wein-
gartner kallar detta för benämningskränkning i Lära för att överleva. Även Sart-
re har behandlat detta i Existentialismen är en humanism.
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 Sensommaren 1999 träffade jag Ethel Sjöberg, kommunalpolitiker i Gö50 -
teborg. Vi drack kaffe och kom att tala om vad som kännetecknar ett bra 
samhälle. Samtalet mynnade ut i fyra rubriker: Demokrati, Rättstrygghet, 
Humanism och Humanitet. Under var och en av dessa rubriker döljer sig ett 
delsystem i Det Goda Samhället. Tillsammans utgör de ett ekologiskt system, en 
levande organism i ständig utveckling. Demokrati med innebörden en med-
borgare – en röst och att 51% kan bestämma över 49% är naturligtvis de-
mokrati, men en ganska primitiv form. ”Likhet inför lagen” är naturligtvis 
rättstrygghet, men så länge människor diskrimineras och mobbning före-
kommer finns det utvecklingsmöjligheter för rättstryggheten. Humanismen 
är egentligen lika med utvecklingstanken och här finns stor utvecklingspo-
tential. Humaniteten slutligen: Det viktigaste måttet på kvaliteten i ett sam-
hälle är hur bra de medmänniskor har det som har det sämst. Tyvärr, de 
svenskar som har det sämst har det verkligen inte särskilt bra, därför har vårt 
samhälle besvärande kvalitetbrister. När jag kom tillbaka till Stockholm 
skrev jag ihop en liten bok om vårt samtal. Den finns för nerladdning som 
Det Goda Samhället

 Två böcker som betytt mycket för min förståelse för betydelsen av ”berät51 -
telser” och myter som sammanhållande krafter i en kultur är, dels ett litet 
häfte av Alf  Ahlberg Politiska och sociala myter från 1935, dels Rollo Mays Ropet 
efter myten Rabén & Sjögren 1992.

 Cynism är ett förhållningssätt, som bygger på att varje handling är moti52 -
verad av egoism. Cynikern förnekar att gemensamma värderingar kan vara 
en verklig grund för människors handlingar.

 I en intervju 1982 fällde Konosuke Matsushita, grundare till Panasonic 53

denna kommentar som sedan har citerats flitigt: ”Vi japaner kommer att 
segra och det industrialiserade västerlandet kommer att förlora. Det finns 
inte mycket ni kan göra åt det, för orsaken till ert misslyckande ligger i er 
själva. Era företag bygger på Frederick Taylors schema, där cheferna tänker 
och jobbarna sköter skruvmejslarna. Djupt inuti tror ni fortfarande att det är 
så man ska sköta företag. Själva grunden i ledarskapet för er är att flytta 
idéerna från chefernas huvuden och ut i jobbarnas händer. Vi japaner har 
lämnat det synsättet. Arbetslivet har nu blivit så komplext och företagens 
överlevnad så riskfylld i en oförutsebar omgivning med hård konkurrens, att 
vår fortsatta existens är beroende av att vi lyckas mobilisera varje gnutta 
intelligens i det dagliga arbetet.”. 

 Psykopaten är inte omoralisk, hen är amoralisk. Hen har inga moraliska 54

betänkligheter alls utan handlar alltid med sitt eget omedelbara bästa för 
ögonen, oavsett konsekvenserna för andra och därmed, i ett längre perspek-
tiv, även för sig själv.
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 Det finns stöd för antagandet att avslöjade oegentligheter, t ex med konto55 -
kort i offentlig förvaltning, kan vara ett följdfenomen till den politiska led-
ningens vankelmod när det gäller att hålla en fast kurs och deras röstfiske 
genom honnörsuttryck, som kan tolkas av var och en på sitt eget sätt. Alla 
vill vi ha ”rättvisa”, men vi har olika föreställningar om vad rättvisa är. 
Honnörsuttrycket attraherar alla, när ”rättvisan” tillämpas blir somliga be-
svikna och anser sig ha rätt att tillämpa rättvisan på sitt eget sätt.

 Warren Bennis & Robert Townsend Reinventing Leadership – Strategies to Em56 -
power the Organization William Morrow & Co 1995. 

 Måste är ett verb som vi använder med stor försiktighet, detta är ett av de 57

få tillfällen då det förtjänar sin plats. Visionen måste förmedlas i en dialog-
process. Jag tro att det är enda gången ordet förekommer i den här boken.
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 Ett utdrag ur Jagdish Parikhs bok Managing Yourself. Management by Detached Involve58 -
ment, Blackwell Business, 1991 p 2: (Författaren är en av världens främsta auktoriteter 
inom området visionärt ledarskap. Han uppträdde tillsammans med Percy Barnevik 
på en konferens i Stockholm den 18 april 1996.)  
Stress is not Beautiful!  
”The origin of  this book can be traced back to the time, several years ago when, fresh 
from India, I entered Harvard Business School, not fully aware what awaited me 
there. Needless to say, I did not have to wait long to find out. The Dean made that 
quite clear during the welcoming address, which came through to me as follows:  

Two years to obtain a Masters degree in Business Administration may seem like a long time right 
now. But, I assure each and every one of  you that it will ultimately seem too short. The MBA 
program is designed to ensure that there will always be much more work to be done everyday than 
the time and energy you have at your disposal. Each day you will be given at least 8 hours of  
homework, despite the fact that you will have hardly 4 hours to do it in. This is deliberately 
planned with two objectives: to bring you closer to the real business world in which you will 
always have more problems to solve than your available resources; and also to create pressure on 
you to get 8 hours work done in 4 hours. Such stress will bring the best out of  you!  

To me the message that came across was that stress is beautiful. That raised a funda-
mental question in my mind, which underlies this book: Is stress really necessary to 
bring the best out of  us? But before I could begin to reflect on this, the Dean said 
something which created an even deeper conflict in me:  

Harvard is internationally famous, not only for the form and content of  its MBA program but 
also for its system of  continual student performance evaluation and grading. This system is 
comprehensive, rigorous, and objective; but the ultimate judgments are based on the human ele-
ment. Hence, errors are likely to occur and you may occasionally get good grades! But never feel 
satisfied or content with what ever you have achieved, because the moment you do so your progress 
will stop, as your drive for achieving more, and doing better will get dampened.  

This disturbed me even more as it conflicted directly with the value system I had 
grown up with. I had been brought up with a belief  that for all practical purposes, this 
is the only life we have and that it is also a short one. We have therefore to make the 
best of  every moment of  it. We have to try to experience, during each and every moment of  our 
existence, the maximum possible satisfaction and contentment with whatever we have or with 
whatever we have achieved. There is, of  course, an essential precondition. We 
have to ensure, honestly and sincerely, that we have made the maximum 
possible effort toward achieving whatever tasks, objectives or goals we may 
have set for ourselves.” 

 Men det är aldrig fel på det som händer. Om man väcker mig mitt i nat59 -
ten nu, 64 år senare och frågar mig om teodicéproblemet, så garanterar jag 
att lektor Höök skulle ha blivit mycket nöjd med svaret. Jag har haft stor 
glädje av insatserna för filosofin också. Jag lånade hem böcker från bibliote-
ket och fick ett livslångt intresse för filosofi.

 Se t ex stater som Ryssland, Kina, Belarus och Myanmar.60

 Ingeborg Stemme & Lars Wiberg Foqus, Handbok i värdeskapande ledarskap 61

kan hämtas på arsWiberg.com
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 Det bästa vi funnit om konsultationsprocessen är skrivet av Edgar Schein 62

vid MIT. I tre böcker beskriver han olika former av konsultation och ger 
fylligt med exempel. Schein, E Process Consultation Its Role in Organization Deve-
lopment. Vol 1. Second ed. Addison-Wesley 1988. Schein, E Process Consultation 
Lessons for Managers and Consultants. Vol 2. Addison-Wesley 1987. Schein, E 
Process Consultation Revisited – Building the Helping Relationship. Addison-Wesley 
1999.

 Enligt W Edwards Deming ska varje förändring ta sin utgångspunkt i en 63

kvalitetsförbättring. Det leder logiskt till sänkta kostnader och förbättrad 
produktivitet. Han kallar sin modell för en ”kedjereaktion”. Den finns be-
skriven i Kvalitet, Produktivitet & Lärande - Hur kvalitetsystem kan bidra till utveck-
lingen av Lars Bentell och Lars Wiberg. Boken finns på LarsWiberg.com
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