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Kristian Stålne

• Tekn dr i byggnadsmekanik, civ ing i teknisk fysik

• Lektor i byggteknik vid Malmö universitet

– Strukturmekanik och akustik

– Excellent teaching practitioner

• Forskningsämnen utifrån vuxenutveckling:

– Ledarskapsutveckling, pedagogisk 

utveckling, teoriutveckling

– Tvärvetenskapliga samarbeten med fokus 

på inomhusmiljöer och hållbarhetsfrågor

– Arbete om grundläggande aspekter i 

utvecklingen av individer och kollektiv
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Innehåll

• Frågeställningar: 

– Hur navigerar vi dagens informationssamhälle?

– Varför är det så svårt?

– Vilka svårigheter finns i att lära ut detta?

• Teoretiska utgångspunkter:

– Ett vuxenutvecklingsperspektiv på kunskapssyn 

och syn på lärande

– En modell med tre nivåer av kunskapssyn

Vad är vuxenutveckling?  

• Världen är komplex – vi kan inte förstå allt

• Vi ser och förstår världen ur olika perspektiv

• Vår förmåga att ta perspektiv och se komplexa 

samband är olika utvecklad

• Att växa som människa innebär ur detta perspektiv 

en ökad medvetenhet och hänsyn till olika 

perspektiv och förmåga att se komplexa samband
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Vuxenutveckling

• Stadievis utveckling i termer av komplext 

tänkande, perspektivtagande, 

världsbild, identifikation, kunskapssyn, 

syn på ledarskap…

Två aspekter av utveckling

1. Perspektivtagande

– Utgår främst från Susanne Cook-Greuters

vidareutveckling av Jane Loevingers

jagutvecklingsteori

– Beskriver ramarna i vår förståelse, alltså vad man ser 

(samtidigt som det beskriver vad man inte ser)

– Perspektiv = subjekt + objekt

2. Komplext tänkande

– Utgår från Jean Piagets stadieteori och dialektiskt 

tänkande enligt Michael Basseches och Otto Laske

– Beskriver de operationer vi utför på det vi ser i termer 

av orsak och verkan
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Konkret operationellt tänkande

• Förstår och gör operationer på konkreta 

variabler som kan observeras

• Fokuserar på enstaka fakta och händelser

• Tar andras perspektiv i en fråga och genomföra 

förhandlingar

• Planerar och genomför olika handlingar, men 

bara enstaka sådana

Skriv i chatten!

• Hur ser en kunskapssyn typiskt ut från dessa 

två aspekter: 

(2pp + konkret operationellt tänkande)

• Hur är synen på läraren?

• När är denna kunskapssyn lämplig?
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Exempel 2: Svängningstid för pendel

• Svängningstiden för en pendel formulerar vi som tiden 

det tar för 10 varv vid en liten vinkel. Den kan bero av 

följande variabler: 

– Massans tyngd

– Snörets längd

• Möjliga slutsatser

– Om massan ökar så blir svängningstiden  ________ 

– Om längden ökar så blir svängningstiden  ________ 

• Har vi tillräckligt med information för att dra slutsatser? 

Behöver vi göra fler experiment?

• Hur tänker ni?
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Formaloperationellt tänkande

tillsammans med 3pp

• Ställa upp hypotes

• Isolera variabler, studera en i taget med 

experiment

• Replikera experiment

• Förstå helheten genom att förstå delarna

• Studera verkligheten objektivt för att formulera 

universella naturlagar, t ex Newtons lagar – vi är 

oberoende observatörer

• Använd naturlagarna för att förstå olika specialfall

• Inte bara inom naturvetenskapen!

Skriv i chatten!

• Hur går lärande typiskt till enligt dessa två 

aspekter: 

(3pp + formaloperationellt tänkande)

• Vem är läraren och hur gör denne?

• När är denna kunskapssyn lämplig?
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Vad är dialektiskt tänkande?

• Hegel – Basseches – Laske – Vurdelja

• Tre olika klasser (alt. fyra): 

– Process

– Kontext

– Relation

– (Transformation)

• Flera olika tankeformer i varje klass

• Är en av (minst) två grenar av komplext tänkande
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Process

https://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_wave

Kontext
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Relation

https://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher

Dialektiskt tänkande tillsammans 

med 4pp

• Verkligheten förändras

• Vi är del av ett större sammanhang

• Vi är del av det vi studerar

• Vi beror av andras perspektiv för att förstå världen

• Aspekter kring socialitet, identitet och känslor är centrala för 

lärandet

• Jag skapas och förändras som individ i det sammanhang 

jag ingår
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Skriv i chatten!

• Vilken syn på kunskap och lärande följer 

typiskt av det dialektiska tänkandet och 

4pp?

• Vem är läraren och hur gör denne? 

• När är denna kunskapssyn lämplig?

Ett axiom: Vi lever i en tid av 

förändringar

• Informations- och nätverkssamhället

• Hållbarhetsfrågor

• Ett politiskt landskap i förändring

• Migrationskris

• Corona

• Fake news, faktaresistens, post truth…?
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Min uppfattning

• Åtminstone 4pp och det dialektiska 

tänkandet behövs för att navigera vår tid på 

ett adekvat sätt. Vi ser inte bara olika delar 

av verkligheten, utan lever till stor del i olika 

verkligheter.

• Utifrån detta synsätt kan utbildningen delas 

in i två aspekter: 

– Kunskapsförmedling

– Förhållningssätt och färdigheter som

• komplext tänkande

• perspektivtagande

Hur gör vi lärare?

• Om vårt uppdrag som lärare är att förmedla 

kunskap såväl som på något sätt bidra till 

en utveckling i kunskapssyn, i vilken ordning 

gör vi det? Förmedla kunskap är

förhållandevis enkelt, men att utveckla 

förmåga till perspektivtagande och komplext 

tänkande vet vi är en långsam process!

• Vad har ni för erfarenheter?
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Tack!

Källor:

Stålne, K. (2018). Vuxen men inte färdig: Vuxenutveckling – stadier 

av komplexitet och mening, Fabricius resurs.

Basseches, M. (1984). Dialectical thinking and adult development, 

Norwood, N.J.

Cook-Greuter, S. (1999). Postautonomous ego development: A study 

of its nature and measurement. Doctoral dissertation. Cambridge, 

MA: Harvard Graduate School of Education

Fler artiklar: www.komplexitet.se/press/
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Detaljstyrande ledarskap

• Fokuserar på konkreta problem

• Ledaren auktoritär som detaljstyr

• Top-down!

• Följaren ser till att vara…

– På rätt plats

– I rätt tid

– Med rätt utrustning

Delegerande ledarskap

• Bryt ner komplicerade problem i hanterbara 

delar

• Delegera ansvar och mandat, ge resurser 

och ramar

• Respektera individens expertis, 

professionalitet och rationalitet, men utkräv 

också ansvar

• Formellt ledarskap

• Top-down
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Samskapande ledarskap

• Dialektiskt tänkande, informellt ledarskap

• Kollektivt ledarskap

• Komplexa frågeställningar där man behöver 

utveckla problemformuleringen

• Komplexa uppgifter som kräver samverkan 

och olika perspektiv, t ex forskning och 

utveckling, 

tvärvetenskapliga projekt, 

organisationsöverskridande arbete,

Wikipedia och Linux
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En bild om terapi…

Etymologi ’komplexitet’:

com-: ihop-, samman-

plectere: väva, fläta

http://stickskolan.se/
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