Föreningen för
undersökande samtal

INBJUDAN
till ett

Samtal om samtal
Föreningen Apertum har som idé att med formen undersökande samtal utforska och diskutera olika
fenomen i arbetsliv och samhälle. Det undersökande samtalet handlar om att i en dialog mellan
människor pröva påståenden och problem och genom detta fördjupa deltagarnas kunskaper.
http://www.apertumopen.se/category/samtal-om/undersokande-samtal/
Det finns flera skäl att diskutera hur vi i arbetsliv och samhälle kan bli bättre på att föra samtal om
hur vi ska utveckla våra organisationer och institutioner för att möta olika samhällsutmaningar. Maria
Andrén har i filmens form dokumenterat de tankar kring detta som Bengt Åke Wennberg och Monica
Hane vid Samtalsdynamik AB under lång tid utvecklat ( https://www.gissforum.se ). De pekar bland
annat på det faktum att vi lever i ett allt mer kunskapsintensivt och teknifierat tjänstesamhälle och
det ställer nya krav på samspel mellan människor i arbetslivet för att hantera den ökade komplexitet
som detta innebär. Men här finns också utmaningarna i vår allt mer splittrade syn på klimatfrågor,
migration och rättvisa och nu senast pandemihantering, för att nu nämna några aktuella politiska
frågor som kräver samtal kring orsaker och lösningar.
Samtalet som form för lärande och utveckling är kanske något av det viktigaste vi behöver arbeta
med och bli duktigare på. Med digitaliseringen sker idag (inte minst genom pandemin) mycket av
dialogen på nätet, i sociala media med de fördelar men också stora brister som finns i detta. I
arbetslivet finns en tradition med olika organiserade mötesplatser där samtalet spelar en avgörande
roll för lärande och handling - i teamarbetet, i projektet, i ledningsgruppen. Samma möter vi i
föreningslivet och de politiska institutionerna – i studiecirklar, möten och styrelser.
Apertum inbjuder mot bakgrund av detta till ett ”Samtal om samtal”. Tanken är att föra en diskussion
om hur ”det goda samtalet” kan föras och utvecklas. Vi tänker att en av Marias filmer, ”Kunskap för
komplexitet” ( https://vimeo.com/369426395 ) kan användas som en inledande ”puff” för samtalet.
Ambitionen med samtalet om att föra samtal är kanske inte i första hand att diskutera samtalens
praktiska och pedagogiska utformning utan mera de mer underliggande förutsättningarna, men
också hindren, för det goda samtalet, vare sig det gäller samtal som avser leda fram till beslut och
handling eller ”enbart” förståelse och lärande.
Tid: Den 17 februari kl 0930 – 1200
Plats: Zoom (länk skickas ut före seminariet)
Anmälan görs till Thomas Ekbom, tsekbom@gmail.com senast den 12 februari
Välkommen

Per Tengblad

