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Käre läsare,

Vi håller på att planera vårens begivenheter. Det blir seminarier och kanske någon överraskning. Mer
om detta nästa vecka.

Kunskap och lärande
Våren står för dörren. Snart har vi de första myrorna inte bara i gräsmattan utan också inom-
hus. Istället för att genast förbanna de små krypen och planera lömska giftmord kan du studera
dem närmare. De är intressantare och mer lika oss än du anar.

Myror lägger ut doftspår av feromoner när de lämnar stacken och när de återvänder. Om de
funnit mat blir doftspåret dubbelt så starkt som när de går tomhänta. Tänk dig nu att myror
längs två olika långa vägar hittar fram till samma föda. När de går tillbaka tar det längre tid att
gå den längre vägen. Det doftspåret blir därför inte lika kraftigt som det kortare och därför
kommer allt fler myror att välja den kortare vägen.

Det raffinerade är att feromonerna sakta avdunstar. De fungerar som myrornas kollektiva
minne och snart har minnet av den längre vägen förbleknat. Myrorna har löst ett avancerat be-
räkningsproblem utan hierarkiska strukturer, utan planering, utan chef, det vill säga utan att
någon styr.  Dessutom har ingen av myrorna koll på helheten. Man kan på goda grunder anta
att de inte har en aning om vad de håller på med som kollektiv.

Vad är det med det då? Jo, det är precis likadant med våra hjärnor. Ingen av hjärncellerna är
chef över de andra eller har en aning om vad hjärnan som helhet håller på med och nu kommer
det intressanta, kanske är det så på nästa nivå också. Kanske utför vi våra sysslor i företaget,
inom produktutveckling, i samhället i stort, utan att ha den övergripande bilden av vad som
händer. Kanske är det inte ens någon som styr?

Självorganisation
Den mesta verksamhet är självorganiserad. Men för att självorganisation skall fungera effek-

tivt måste man ha en gemensam situationsuppfattning och en gemensam målbild, en vision.
Tyvärr har det visat sig svårt att skapa en gemensam lägesuppfattning. Vi använder samma ord
men de väcker inte samma bilder i våra sinnen. Vi observerar samma sak, men orienterar oss
olika. Min bild av processen är inte samma som din.

Det har tydligt visat sig i undervisning av barn och studenter när man låtit dem rita concept
maps. Man kan klara sig rätt långt på att lära sig utantill. Det går utmärkt att klara flervalstest,
men när det krävs förståelse, när man måste redogöra för relationerna mellan begreppen, då
fungerar inte längre utantillkunskapen. Det är det som visar sig när elever ritar concept maps
som är ett sätt att grafiskt illustrera begrepp och relationer mellan begrepp.

Konceptkartor concept maps eller Cmaps kan vara ett utmärkt hjälpmedel för att skapa sam-
förstånd. För ett par år sedan deltog jag i ett kärnkraftsprojekt. Min uppgift var att hantera den
strukturella verifieringen av de 9430 större komponenterna i och kring reaktorn. Jag hade fått
en muntlig beskrivning av processen men ritade för säkerhets skull en Cmap över processen så
som jag förstod den. Projektledaren skrattade ”åh, är det så du uppfattar processen, det var in-
tressant”. Så beskrev han sin uppfattning varefter jag ritade på nytt.
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Efter tre iterationer hade vi en gemensam bild av den övergripande processen, se figur. Un-
derliggande delprocesser beskrevs på likartat sätt. Mycket praktiskt.

När man konstruerar en Cmap måste man strukturera stoffet och bringar därmed ordning och
reda bland begreppen. Cmaps är därför ett praktiskt hjälpmedel för inlärning. Det har till och
med visat sig att man kan fånga tyst kunskap genom att låta experter redovisa sitt vetande
inom ett område genom att rita Cmaps.

Cmaps är ett utmärkt verktyg för att,
1. skapa en gemensam förståelse,
2. fånga den nyvunna kunskapen i utvecklingsprojekt,
3. beskriva processer,
4. illustrera en argumentation,
5. identifiera och visa på återkopplingar, loopar, och för att
6. lära sig ett komplext ämnesområde.

Cmaps baseras på vetenskapens nuvarande förståelse för hur människor lär sig och skapar
kunskap. Cmaps utvecklades från början vid Cornell University av professor Joseph Novak,
och vidareutvecklas av Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC). Man håller
årliga konferenser och det har under de senaste åren publicerats en hel del kring metoden.
Cmapwebbplatsen hittar du här: http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html
Ladda ner programmet: http://cmap.ihmc.us/download/
Artiklar om Cmaps: http://cmap.ihmc.us/Publications/
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Veckans bok
ary Klein är en av de ledande
forskarna inom Naturalistic Deci-
sion Making. Det vill säga hur
människor verkligen löser pro-

blem och fattar beslut. Till skillnad från
andra har Klein och hans kollegor stude-
rat verkliga människor i verkliga miljöer.
Det visar sig nämligen att laboratoriere-
sultat är missvisande och etablerade san-
ningar felaktiga.

Tidigare har man trott att felbeslut be-
ror på logiska fel, att man gjort räknefel i huvudet, men så är det inte. Fel uppstår genom felak-
tig verklighetsuppfattning och olämpliga mentala modeller. Shit in—shit out, som man säger i
computer science kretsar.

Om du undervisar om projektverksamhet eller är chef inom produktutveckling, eller allmänt
intresserad, detta är en mycket bra bok som du absolut bör läsa. Rekommenderas.

Boken får .
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