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1. Problemområdet 
 

I klassisk teori om organisasjonslæring er ikke tilbakemeldinger fra leder til medarbeider 

omtalt, heller ikke som en betingelse for organisasjonslæring. Undertegnede ønsker å belyse 

dette, gjennom en analyse av hvordan tilbakemeldinger kan være et grunnlag for 



 
 

 

 
 

 
 

organisasjonslæring. Primært er intensjonen å rette fokus mot – og bekrefte sammenhengen 

mellom tilbakemeldinger og organisasjonslæring, både som teoretiske begreper og som 

relevant kunnskap for ledere og øvrige medarbeidere i organisasjoner som søker å realisere 

organisasjonslæring. For å kunne oppfylle denne intensjonen letes det etter hvilke 

tilbakemeldingsfunksjoner og tilbakemeldingsformer som fremmer organisasjonslæring, og 

hvilke konsekvenser en organisasjon som ikke benytter tilbakemeldinger som et grunnlag for 

organisasjonslæring står ovenfor. Teorigrunnlaget er i hovedsak hentet fra pedagogisk filosofi 

og pedagogisk sosiologi. Subsidiært er siktemålet å anvende kilder av eldre dato som av 

mange regnes som klassikere innenfor pedagogikken, på et dagsaktuelt problemområde.  

 

2. Metode 
 

Hvordan bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring er belyst 

med tekster som kilder. I denne teoretiske analysen gis leseren muligheter for å ettersøke 

sammenhengen mellom tilbakemeldinger og organisasjonslæring ved at jeg etterlever normer 

som ifølge Knut Erik Tranøy ligger til grunn for vitenskapelig metode. Det gjøres også 

vitenskapsfilosofiske betraktninger rundt hvordan forskjeller i posisjon mellom forfatter og 

leser av denne tekstkonstruksjonen påvirker både tekstkonstruksjonen i seg selv, og hvilke 

muligheter analytiske funn i denne har for å bli en legitimert sannhet. Dette perspektivet 

utvikles ved hjelp av Iver B. Neumann (diskursanalyse) og Pierre Bourdieu (relasjonell 

vitenskapsfilosofi).  

 

3. Kilder 
 

Kildematerialet består i all hovedsak av originalkilder. I få tilfeller er forordet i primærkildene 

anvendt for å jamføre og kontrollere mine tolkninger av kilden. Etableringen av begrepet 

organisasjonslæring er basert på Argyris og Schön, supplert og korrigert med Erling Lars 

Dales definisjon av organisasjon. Konstruksjonen av et tilbakemeldingsbegrep som fremmer 

organisasjonslæring er basert på John Deweys erfaringsfilosofi, Martin Bubers dialogfilosofi, 

Axel Honneths anerkjennelsesteori og Pierre Bourdieus relasjonelle vitenskapsfilosofi. 

Avslutningsvis benyttes Susan Askews nyere tilbakemeldingsteori for å vurdere om hun kan 

fornye, støtte eller forlenge det tilbakemeldingsbegrepet som er konstruert. På bakgrunn av de 

klassiske kildene og nyere tilbakemeldingsteori representert ved Askew, utvikles til slutt tre 



 
 

 

 
 

 
 

tilbakemeldingsdiskurser.   

 

4. Resultater 
 

Gjennom John Deweys erfaringsfilosofi og Argyris og Schöns fortolkning av Deweys begrep 

om undersøkelse får vi en bekreftelse på at bruken av tilbakemeldinger er et grunnlag for 

organisasjonslæring. Da vi søkte til Dewey, som er originalkilden for undersøkelsen, (som 

igjen er grunnlaget for Argyris og Schöns organisasjonslæring), kunne vi slå fast at det 

handlende individet som undersøker må få tilbakemeldinger i tilknytning til sine 

undersøkelser for at disse skal fremme rekonstruksjon av erfaring, det vil si læring hos 

individet. Dette fordi vi finner en logisk sammenheng mellom undersøkelse og 

tilbakemeldinger hos Dewey gjennom begrepet eksperiment, som på sin side ikke kan ses 

atskilt fra erfaring. Erfaring konstitueres blant annet av et aktivt – og et passivt element. 

Førstnevnte tolkes som den ansattes arbeid, mens det passive tolkes som tilbakemeldinger.  

 

Den teorien om tilbakemeldinger vi kan etablere gjennom Deweys erfaringsbegrep blir så 

videreutviklet gjennom å sette tilbakemeldinger i et relasjonelt – og et posisjonelt perspektiv. 

I denne delen av hovedoppgaven blir noen av tilbakemeldingsfunksjonene vi kan utvikle 

gjennom Dewey styrket. Samtidig finner vi flere funksjoner. Mens vi i Deweys 

erfaringsfilosofi finner tilbakemeldingsfunksjonene (1) læring, (2) refleksjon og (3) 

engasjement, finner vi (4) funksjonen anerkjennelse i Martin Bubers dialogfilosofi og Axel 

Honneths anerkjennelsesteori. Ved å søke videre til Pierre Bourdieus relasjonelle 

vitenskapsfilosofi, finner vi at forskjeller i posisjon innad i organisasjonen kan tilsløre hvorfor 

de ansatte ikke får de tilbakemeldingene de trenger for å bidra til den kollektive læringen.  

 

Når vi så kobler tilbakemeldinger i et posisjonelt perspektiv sammen med de forholdene som, 

ifølge Argyris og Schön, forhindrer organisasjonslæring, finner vi at bruken av 

tilbakemeldinger (5) kan dempe kampen om anerkjennelse og gi organisasjonen tilbake den 

energien som brukes til å kjempe om å bli sett. Kampen for anerkjennelse som dysfunksjonell 

konsekvens av at tilbakemeldinger ikke benyttes som grunnlag for organisasjonslæring, som 

går utover det faktum at de ansatte bruker ressurser på å kjempe i stedet for å arbeide, er at 

noen reagerer med tilbaketrekning og passivitet, mens andre rivaliserer og skaper konflikter. I 

kampens hete kan noen av de ansatte komme til å undergrave hverandres undersøkelser, og 

skape usikkerhet og splid om hverandres kompetanse. Andre reagerer kanskje med å ikke 



 
 

 

 
 

 
 

foreta undersøkelser på vegne av organisasjonen, men trekker seg tilbake og gjør minst mulig 

i arbeidstiden. Hvordan man reagerer og hvor lenge man kjemper avhenger av relasjonen 

mellom ens habitus og posisjon. Her styrkes også betydningen - og eksistensen av 

tilbakemeldingsfunksjonen engasjement, som vi finner hos Dewey, fordi organisasjonslæring 

kun blir et ytrestyrt engasjement i kampen om anerkjennelse. Samtidig finner vi at 

tilbakemeldinger (6) kan fremme de ansattes potensielle kompetanse eller autonomi. Helt 

avgjørende for organisasjonslæring er den syvende og siste tilbakemeldingsfunksjonen vi 

finner, nemlig etableringen av en kommunikasjonskanal for felleskap og solidaritet som (7) 

gir et skjæringspunkt for deling av kunnskap, interesse og engasjement. Poenget er at alle de 

sju tilbakemeldingsfunksjonene hemmer fremveksten av forhold i organisasjonen som 

forhindrer organisasjonslæring. Dersom ledere gir sine ansatte tilbakemeldinger i tilknytning 

til deres individuelle undersøkelser, kan man unngå for eksempel defensive normer, 

rivalisering, ytrestyrt engasjement og manglende refleksjon over eget læringssystem. Derfor 

er ledere medskapere av sine ansattes læringsprosesser på individ-, gruppe- og 

organisasjonsnivå. 

 

På samme måte som lederens makt truer realiseringen av tilbakemeldingsfunksjonene for å 

fremme organisasjonslæring, påvirkes også hvilke tilbakemeldingsdiskurser som eksisterer og 

blir tatt i bruk, gitt da at det overhodet eksisterer en diskurs for tilbakemeldinger i 

organisasjonen. Mens tilbakemeldingsdiskursene monolog -  tilbakemelding som gave og 

teknisk dialog – tilbakemelding som veiledning ikke blir funnet egnet for å fremme 

organisasjonslæring, er tilbakemeldingsdiskursen genuin dialog – dialogiske tilbakemeldinger 

den formen for tilbakemelding som fremmer de syv funksjonene som viktige aspekter for å 

realisere organisasjonslæring. Et hovedpoeng er at denne tilbakemeldingsformen har en 

fenomenologisk komponent som fanger inn mottakerens opplevelse av eget arbeid. I praksis 

kan det vise seg å være vanskelig å ta den andres perspektiv fordi vår habitus er vanskelig å 

endre, selv om det er mulig. Men hvis en kan fatte ens egen posisjon lokalisert i tid og rom, er 

det også mulig å fatte andres posisjon. Dette er en lederutfordring som bør studeres nærmere 

av forskningsmiljøet.  

 

Denne analysen gjør oss i stand til å definere tilbakemeldinger som fremmer 

organisasjonslæring i asymmetriske læringsrelasjoner: tilbakemeldinger er dialoger som 

fremmer organisasjonslæring, fordi de skaper et skjæringspunkt for kunnskap, engasjement 

og refleksjon når den som er ansvarlig for oppnåelsen av denne målsettingen, tar sin 



 
 

 

 
 

 
 

medarbeiders perspektiv på hans eller hennes arbeid uten å miste sitt eget, er seg sin egen 

posisjon bevisst og i øyeblikk lar være å sammenligne og vurdere den andre, slik at 

mottakerens opplevelse av tilbakemeldingen er i kontakt med hans eller hennes selvbevissthet 

knyttet til eget arbeid og virke. 

 

 

 

 

 

Forord 
 

Denne teksten ble ikke skrevet innenfor rammen av en A4 studenttilværelse, slik jeg tok for 

gitt da jeg stod med immatrikuleringsbeviset i hånden som 19-åring. Tvert imot har mitt 

studieforløp vært preget av drømmen om, og oppfyllelsen av tre aktive barn. Min aktivitet 

kunne derfor lett havnet i skyggen av deres. Når det ikke er tilfelle, er ikke det bare takket 

være meg. Så tusen takk Frederik for at du har ventet så tålmodig på Mamma! Din velvilje og 

støtte har betydd mer for meg enn du aner. Og tusen takk, Elias og Sofie, for at dere har vært 

enige med meg i at ”Mamma må gjøre leksene sine”, og at hun må gjøre de ferdig!  

 

Takk til fysioterapeut Gunnar Samuelsen, og lege og akupunktør Aslak Holtestaul for at jeg i 

dag er funksjonsfrisk etter tre runder med funksjonshemmende bekkenløsning under og etter 

svangerskapene. Jeg har definitivt fått bruk for å sitte og gå i ettertid. 

 

Da jeg så kom tilbake til PFI etter de to siste permisjonene var absolutt ingenting som før. Fra 

å ha vært engasjert i det meste som foregikk tidlig og sent av organisasjonsarbeid på 

studentnivå, var jeg brått totalt overlatt til meg selv. Trodde jeg. Heldigvis gav Berit Karseth 

PFI et ansikt som sa: ”Velkommen tilbake! Hvordan går det med deg”? Men det er flere som 

skal takkes for at de har brydd seg om min fremdrift. Så tusen takk til LÆRINGSlaben for 

deres velvillighet og raushet, og for at jeg fikk skrive denne oppgaven omgitt av dere. Det har 

gjort skriveprosessen mindre ensom og lettere å fullføre etter mange års permisjon. 

 

Mine venninner Marit, Gøril, Sigtona, Kristin og Mette skal takkes her for tilbakemeldinger 

som har fremmet læring og anerkjennelse hos meg. Noen har vært faglig rettet, men alle har 

hatt en sosial og personlig betydning. Rekonstruksjon av erfaring begrenser seg da heller ikke 



 
 

 

 
 

 
 

til å være av intellektuelt innhold, like betydningsfullt er det sosiale eller personlige innholdet. 

 

Til sist vil jeg uttrykke en stor takk til min veileder Erling Lars Dale og min mann Jarl Inge 

Wærness for at dere begge, på hver deres måte, har gitt meg uvurderlig tid, tiltro og 

inspirasjon.   

 

Lille Tøyen Hageby, 28. januar 2006 
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1 Bakgrunn 
 

1.1 Innledning 

 

1.1.1 Aktualisering 
 

Hva skjer når medlemmer av en organisasjon ikke får tilbakemeldinger på den jobben de 

gjør? Forskningssjef og professor Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt viser til 

norsk og internasjonal forskning som forteller at ledere som ikke gir tilbakemeldinger, kan gi 

sine ansatte både ryggsmerter, nakkesmerter og hjertesykdom (Dagsavisen 11.6.2004) 

Forskningsresultatene viser at det å ikke føle seg sett av sjefen, er et minst like stort problem 

som mobbing – som den norske regjeringen har satt seg som mål å få bukt med. Knardahl får 

støtte av prosjektlederen for Telefon for arbeidslivet i regi av Mental Helse og 

Arbeidstilsynet, pedagog Bente R. Tangen, når han hevder at ledere i Norge ikke har nok 

kunnskap om psykologiske og sosiale forhold i arbeidslivet. De forstår ikke hvor viktig det er 

for arbeidstakerne at de får tilbakemeldinger på arbeidsplassen (ibid). Økt sykefravær kan 

være en konsekvens av mangel på tilbakemeldinger. En leder ønsker seg selvsagt minst mulig 

sykefravær i sin organisasjon. 

 

Like viktig for organisasjonens levedyktighet som friske medarbeidere som trives, er at både 

lederen og hans medarbeidere er endrings- og læringsdyktige. For å få til det er det hans 

ansvar å legge til rette for gode læringsvilkår i organisasjonen. En leder kan ikke forvente seg 

en lærende organisasjon uten å gi tilbakemeldinger til sine medarbeidere. Eksempelvis er AFF 

(Administrativt Forskningsfond), som er en av de største aktørene i Norge på 

ledelsesutvikling, helt klare på at tilbakemeldinger er avgjørende for læring og utvikling (AFF 

Lederbulletin nr. 03 – 2003) Ikke bare blir vi syke av dårlige sjefer, vi får også dårlige vilkår 

for å lære å utvikle oss. Dette viser med all tydelighet hvor viktig lederens formidling eller 

ikke-formidling av tilbakemeldinger er for organisasjonens vilkår for organisasjonslæring. Vi 

kan derfor si at lederen er medskaper av (konstituerende for) arbeidstakernes 
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læringsprosesser. 

 

Skolepolitisk finnes det også en bevissthet om betydningen av tilbakemeldinger for å fremme 

organisasjonslæring i skolen. I Stortingsmelding nr. 30, ”Kultur for læring”, kan vi lese at 

tilbakemeldinger er viktige for å skape organisasjonslæring i skolen, og at dette er rektors 

ansvar. ”I lærende organisasjoner er […] forventningene og tilbakemeldingene tydelige. 

Lærende organisasjoner stiller derfor særlig store krav til et tydelig og kraftfullt lederskap 

som er seg bevisst skolens kunnskapsmål” (Stortingsmelding nr. 30:26–27). Rektor som leder 

har ansvaret for skape organisasjonslæring på sin skole. Men hvordan skal han få til det? 

Stortingsmeldingen sier ikke mer enn at tilbakemeldingene han gir sine medarbeidere, må 

være tydelige. Jeg vil se nærmere på hvordan tilbakemeldinger kan være et grunnlag for 

organisasjonslæring. 

 

1.1.2 Avgrensning – og presentasjon av problemområde 
 

Mitt utgangspunkt er en sterk interesse for betydningen av tilbakemeldinger for å fremme 

læring og organisasjonslæring. Denne interessen vokste for alvor da jeg oppdaget at det 

passive elementet i John Deweys begrep rekonstruksjon av erfaring kan tolkes som 

tilbakemelding. Denne tolkningen av det passive elementet er utgangspunktet for 

avhandlingen. Intensjonen er å anvende kilder som regnes som klassikere innenfor 

pedagogikken, på et dagsaktuelt problemområde ved hjelp av en teoretisk analyse. Jeg har 

avgrenset den pedagogiske arenaen mot organisasjoner og arbeidslivpedagogikk. Mer 

spesifikt skal jeg fremlegge en betraktning rundt relasjonen mellom lederen og den enkelte 

medarbeider, selv om det i praksis ofte er mer enn én leder i form av ledergrupper, 

mellomledere, avdelingsledere og konsernledere. ”Leder” vil i denne avhandlingen referere til 

”nærmeste overordnede”.  

 

Denne filosofiske analysen ønsker å påvise en sammenheng mellom tilbakemeldinger og 

organisasjonslæring, og har en arbeidshypotese om at ansatte som ikke får tilbakemeldinger 

fra lederen på arbeidet sitt, befinner seg på en arena der det utspilles en kamp om 

anerkjennelse. Det antas at kamparenaen påvirker en organisasjons muligheter for å realisere 

organisasjonslæring negativt. Det er også en intensjon å problematisere ulike former for 

tilbakemeldinger, det vil si tilbakemeldingsdiskurser. Det er ønskelig å finne ut hvilke 
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tilbakemeldingsdiskurser hvis praktisering kan føre til organisasjonslæring. Derfor letes det 

etter tilbakemeldinger som både svarer til det læringsbegrepet som avhandlingen bygger på, 

som er John Deweys rekonstruksjon av erfaring, og den teorien om tilbakemeldinger som 

videreutvikles i kjølvannet av dette læringsbegrepet.  

 

I tillegg til at det finnes forskjellige former for tilbakemeldinger, har disse også flere 

funksjoner, som alle er viktige for å skape organisasjonslæring. Hypotesen blir da at 

arbeidstakere hvor tilbakemeldingene fra lederen ikke bare fremmer læring, men også blir gitt 

i den hensikt og på en slik måte at arbeidstakerne får dekket sitt behov for anerkjennelse – sitt 

behov for å bli sett – vil ønske å bidra til den kollektive læringen i sin organisasjon i større 

grad enn dem som ikke får dekket dette behovet. Den gode lederen forstår at han er en viktig 

medskaper av sine medarbeideres læringsprosesser, og at en lærende organisasjon har et 

anerkjennende klima der alle blir sett. Derfor er det ikke nok å snakke om hvilke former for 

tilbakemeldinger som fremmer læring, vi må også se på hvilke former som fremmer 

anerkjennelse og følelsen av å bli sett. Dette berører utfordringen med å omskape individuell 

læring til organisasjonslæring. Som bakteppe for avhandlingen i sin helhet ligger Martin 

Bubers dialogfilosofi og hans altomfattende: ”Jeg blir til ved Du’et. Idet jeg blir Jeg, sier jeg 

Du” (Buber 1992a:13). Disse ordene peker på at vi blir til som hele mennesker når vi får 

gjensvar på handlingene våre. Gjensvar er en form for tilbakemeldinger som fremmer både 

læring og anerkjennelse, og er de to funksjonene jeg på dette stadiet i skriveprosessen 

forventer å finne. 

 

Selvsagt dekker ikke denne avhandlingen alle mulige innfallsvinkler til problemstillingen. For 

det første kunne denne analysen vært empirisk i stedet for teoretisk, og den kunne ved hjelp 

av andre kilder belyst andre sider av hva som skal til for å realisere organisasjonslæring. Av 

hensyn til avhandlingens tekstomfang vil det ikke bli diskutert tilbakemeldinger mellom 

kollegaer eller mellom bedriftseier og daglig leder, selv om det også er relevant for 

praksisfeltet. Av samme grunn blir ikke ledelse som begrep diskutert her. Å velge bort ledelse 

som begrep er nødvendig av hensyn til omfanget av denne teksten, men det er i høyeste grad 

relevant å studere hva som skal til for at ledere faktisk gir sine ansatte tilbakemeldinger som 

grunnlag for å fremme organisasjonslæring. Det vi kan bidra med er en teoretisk analyse av 

hvorfor tilbakemeldinger er et viktig grunnlag, hvilke funksjoner tilbakemeldinger har når det 

gjelder organisasjonslæring som formål, hva som kan skje dersom tilbakemeldinger ikke blir 
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tatt i bruk og hvilke former som fremmer kollektiv læring.  

 

 

1.1.3 Problemstilling 
 

Som nevnt innledningsvis, er det helt avgjørende for arbeidstakernes helse, trivsel, læring og 

utvikling at de får tilbakemeldinger (fra sine ledere). Men hvilke tilbakemeldinger? I 

skolesammenheng kan vi i Stortingsmelding nr. 30 lese at skoler må bli lærende 

organisasjoner. Dette innebærer blant annet at det blir gitt tilbakemeldinger, og at disse må 

være tydelige. Det slås fast at dette er et lederansvar. Mens det innenfor pedagogikken er 

svært vanlig å snakke om ulike syn på læring og ulike former for læring, er det mindre vanlig 

å problematisere begrepet tilbakemeldinger. For hva menes med ”tydelige tilbakemeldinger”? 

At det sies eksplisitt at tilbakemeldinger er viktig for å skape en lærende organisasjon, er på 

den ene side svært interessant, på den annen side oppleves det som mangelfullt at man i 

stortingsmeldingen verken har definert hva tilbakemeldinger er, hvordan de skal gis, eller 

hvorfor de er så viktige for å skape en lærende organisasjon. Resultatet for mitt 

vedkommende er i alle fall et ønske om å prøve å gi noen svar på disse spørsmålene, ved å 

gjøre en teoretisk analyse av følgende problemstilling: 

 

Hvordan kan bruken av tilbakemeldinger være et grunnlag for organisasjonslæring? 

 

Problemstillingen rommer (1) en søken etter eksistensen av en logisk-filosofisk sammenheng 

mellom organisasjonslæring og tilbakemeldinger både som teoretiske begreper, og som 

relevant kunnskap for ledere og øvrige medarbeidere i organisasjoner som har 

organisasjonslæring som målsetting, og (2) en belysning av hvilke funksjoner og former 

tilbakemeldinger har, rettet mot organisasjonslæring som formål, og (3) hvilke konsekvenser 

en organisasjon som ikke benytter tilbakemeldinger som et grunnlag for organisasjonslæring 

står ovenfor. 

 

1.1.4 Struktur og fremdrift 
 

I kapittel 1 vil jeg aktualisere problemstillingen min, avgrense og presentere 
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problemområdet, og gjøre rede for avhandlingens struktur og metode. 

 

I kapittel 2 etableres begrepet organisasjonslæring ved hjelp av Argyris & Schöns definisjon. 

Et av hovedspørsmålene som stilles i dette kapittelet, er hvorvidt det eksisterer en 

sammenheng mellom det begrepet som organisasjonslæring har sitt grunnlag i, nemlig 

undersøkelse, og John Dewey som er den kilden de har hentet begrepet fra. Poenget er at 

individer må få tilbakemeldinger i tilknytning til sine undersøkelser hos Dewey originalt. Vi 

skal også få innsikt i hvilke forhold som fremmer eller hemmer den organisasjonslæringen 

disse forfatterne er opptatt av, slik at vi har en basis for å diskutere hvordan bruken av 

tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring.  

  

I kapittel 3 søkes det etter en logisk-filosofisk sammenheng mellom organisasjonslæring og 

tilbakemeldinger, gjennom begrepet undersøkelse, som Argyris og Schön grunnlegger sin 

definisjon av organisasjonslæring ut fra, og som de eksplisitt sier tilhører John Dewey (som 

kilde). Her besvares spørsmålet om det er mulig å tolke Dewey på andre måter enn Argyris og 

Schön, og om den gjensidige påvirkningen mellom undersøkeren og situasjonen er 

tilstrekkelig til å kunne lede til individuelle undersøkelser som grunnlag for 

organisasjonsundersøkelser og organisasjonslæring – eller om det er mer hensiktsmessig å 

snakke om tilbakemeldinger formidlet fra ett individ til et annet, og ikke fra situasjonen til 

individet. Et annet hovedpoeng i dette kapittelet er å utvikle et tilbakemeldingsbegrep som 

fremmer organisasjonslæring. Dette gjøres ved å sette Deweys erfaringsfilosofi først i et 

tilbakemeldingsperspektiv, deretter i et organisasjonsperspektiv.  

 

I kapittel 4 søkes det til Martin Bubers dialogfilosofi for å videreutvikle den teorien om 

tilbakemeldinger vi kan etablere gjennom Deweys erfaringsfilosofi, og i tillegg styrke de 

fortolkningene vi har gjort av Deweys tekster. Etter å ha kommet frem til at tilbakemeldinger 

som fremmer læring, hos Dewey må analyseres som prosesser i en intersubjektiv vev, 

etableres deltakernes mangfoldige relasjoner som fokus for hvordan tilbakemeldinger kan 

være et grunnlag for organisasjonslæring. Disse mangfoldige relasjonene analyseres ved hjelp 

av to sosiale dimensjoner ved intersubjektivitet. Disse er holdning (Buber) og anerkjennelse 

(Honneth/ Mead).  

 

I kapittel 5 får vi innsikt i at makt- og dominansforhold påvirker mulighetene for at en leder 
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faktisk gir tilbakemeldinger, og at det utspiller seg en produksjon og reproduksjon av 

tilbakemeldingers verdi på arbeidsplassen som påvirkes av forskjeller i posisjon. Det gis også 

en betraktning rundt hva som kan skje med en organisasjons muligheter for 

organisasjonslæring dersom tilbakemeldinger ikke benyttes som et grunnlag for det samme. 

Vi snakker her om en kamp for anerkjennelse som dysfunksjonell konsekvens av at 

tilbakemeldinger ikke benyttes som et grunnlag for organisasjonslæring, som skaper minimale 

sjanser for at organisasjonen kan oppnå organisasjonslæring. 

 

I kapittel 6 utvikles tre tilbakemeldingsdiskurser på bakgrunn av de 

tilbakemeldingsfunksjonene vi finner i avhandlingens forutgående kapitler. Disse ses i forhold 

til hvilke tilbakemeldingsdiskurser som fremmer organisasjonslæring. Deretter avsluttes 

avhandlingens resonnement med en sammenfatning av de perspektivene som har kommet til 

underveis i drøftingen. På bakgrunn av disse funnene konstrueres en ny definisjon av 

tilbakemeldinger som fremmer organisasjonslæring. 

 

 

1.2 Begrepsavklaring 
 

1.2.1 Tilbakemelding  
 
I dagligtale er det vanlig å snakke om tilbakemeldinger. Men hva er tilbakemeldinger? Er det 

et entydig og allment begrep, hvilke funksjoner har de, og hvorfor kan vi si at de har disse 

funksjonene? Tilbakemeldinger knyttes til mange aspekter ved dagliglivet. Noen eksempler 

er: tilbakemeldinger knyttet til læring i betydningen vurdering eller evaluering for elever i 

skolen, evalueringer som grunnlag for lederutvikling og organisasjonsutvikling, og som 

grunnlag for selvbekreftelse i kjærlighetsforhold og andre mellommenneskelige relasjoner. 

Behovet for tilbakemeldinger er med andre ord allment. Derfor er det paradoksalt at det finnes 

få (om enn noen) forskningsbaserte definisjoner av dette begrepet. En kilde, representert ved 

den engelske pedagogen og utdanningsviteren Susan Askew, hevder at tilbakemeldinger langt 

fra er noe entydig, allment og ukomplisert. Det faktum at begrepet brukes mye innenfor 

elektronikk og mekanikk, gjør det vanskeligere å bruke det i pedagogisk sammenheng. Det er 

også vanlig å snakke om å få eller gi tilbakemeldinger, men tilbakemeldinger er ikke alltid en 
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”gave” fra én person til en annen (Askew 2000:1). Tilbakemelding er et komplekst begrep, og 

kan defineres som: 

 

 ”alle dialoger som fremmer læring i både formelle og uformelle situasjoner” (ibid). 

 

Denne kilden som representant for nyere tilbakemeldingsforskning legger dialogen til grunn 

for tilbakemelding som begrep. Dette skal bli vårt utgangspunkt, men hvordan kommer vi i 

mål her? Denne kilden utvikler ikke kriterier for hvilke kvaliteter en dialog som fremmer 

læring har. Derfor blir det et sentralt anliggende for denne avhandlingen å utvikle kriterier for 

dialogiske tilbakemeldinger. Dette gjøres gjennom å legge til grunn et intersubjektivt 

perspektiv på tilbakemeldinger både når det gjelder relasjon, funksjon og form (eller diskurs), 

og samtidig vise hvordan dialogiske tilbakemeldinger begrenses av makt og posisjon. 

Intersubjektivitet betyr ordrett det som er ”mellom subjekter” (Sosiologisk leksikon 

1997:136), men brukes her i overensstemmelse med Martin Bubers dialogfilosofi, og knyttes 

derfor til sosial interaksjon der det finnes en kontinuerlig dialog, distanse og relasjon mellom 

mennesker som konstituerer en fenomenologisk komponent, det vil si forholdet mellom 

individers subjektive bevissthet og sosialt liv (Sosiologisk leksikon 1997:83). Denne 

grunnleggende fenomenologiske komponenten i den menneskelige erfaring går forut for både 

de sosialorganisasjonsmessige og de rent psykologiske dimensjonene ved den menneskelige 

natur (Eisenstadt 1992b:27).  

 

Askew knytter imidlertid tilbakemeldinger eksplisitt til læring, og hevder at dette er et 

avgjørende element i læringsprosessen, hva enten det dreier seg om læring for individer, 

grupper eller organisasjoner (Askew 2000:1). Likevel er det også noe mangelfullt ved denne 

fremstillingen, idet hun ikke viser hvorfor læring er et avgjørende element. Derfor blir et 

annet prosjekt for denne avhandlingen å vise den logiske og filosofiske sammenhengen 

mellom tilbakemeldinger og organisasjonslæring, gjennom Deweys erfaringsfilosofi generelt 

og dens passive element spesielt. Selv om Askew hevder at tilbakemeldinger er nødvendig for 

å oppnå læring i organisasjoner, problematiserer hun heller ikke hvem som har ansvaret for at 

dette skjer.  

 

Ifølge den norske utdanningsviteren Erling Lars Dale er en organisasjon et sosialt system med 

formalisert medlemskap, der det foregår en funksjonell spesifisering av handlinger og 
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samordning av handlinger som ledelsen har et spesielt ansvar for (Dale 1999:18). Denne 

definisjonen kan brukes til å fange opp lederens ansvar for å gi tilbakemeldinger, fordi dette 

kan være en del av den samordningen som lederen har ansvaret for. Til tross for at 

samordning er et vidt begrep, blir fokuset her avgrenset til hvilke former for talehandlinger 

lederen tar i bruk for å få til denne samordningen. Fordi denne avhandlingen legger til grunn 

at formidling av tilbakemeldinger som grunnlag for organisasjonslæring er lederens ansvar, er 

den fenomenologiske komponenten (Buber) avgrenset til forholdet mellom individers 

subjektive bevissthet og det sosiale livet lederen tilbyr i form av formidling eller ikke 

formidling av tilbakemeldinger. 

 

1.2.2 Organisasjonslæring 

 

Avhandlingen har denne definisjonen som sitt utgangspunkt:  

 
”Organisasjonslæring oppstår når organisasjonsmedlemmer erfarer og undersøker en problematisk 

situasjon på vegne av organisasjonen. Uuoverensstemmelsen mellom de forventede og faktiske 

resultater av handling som ligger i situasjonen gir en prosess av tenkning og videre handling, som leder  

til en modifisering av deres bilder av organisasjonen  og en restrukturering av deres aktiviteter for å 

opprette en overensstemmelse. Dermed endres organisasjonens bruksteori. For å kunne bli  

organisasjonmessig må læringen som er resultatet av de organisasjonsmessige undersøkelsene lagres i 

organisasjonen.” (Argyris & Schön 1996:16)  

 

Argyris og Schöns definisjon av organisasjonslæring har undersøkelse som et viktig grunnlag 

for sin begrepskonstruksjon. Som vi senere skal få kjennskap til i kapittel 2, er dette et begrep 

de har hentet fra Deweys erfaringsfilosofi. Problemstillingen ”hvordan kan bruken av 

tilbakemeldinger være et grunnlag for organisasjonslæring?” tar utgangspunkt i Argyris og 

Schöns bruk av Deweys undersøkelse, og dreier seg dels om å finne en logisk-filosofisk 

sammenheng mellom organisasjonslæring og tilbakemeldinger via undersøkelsen og den 

viktige rollen sistnevnte har for å realisere organisasjonslæring, og dels vil det bli argumentert 

for at tilbakemeldinger som blant annet fremmer læring og anerkjennelse, er nødvendig for å 

skape organisasjonslæring og implisitt da også for å endre organisasjonens bruksteori. 
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1.3 Metode 
 

1.3.1 Innledning 
 

Denne avhandlingen er en konstruksjon av tolkninger av (hovedsakelig) klassiske tekster, som 

er anvendt for å belyse hvordan bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for 

organisasjonslæring. Denne teksten må jeg utarbeide i henhold til metodiske krav. Metodisk 

arbeid sikrer muligheten for at andre kan ettersøke sammenhengen mellom det som har vist 

seg, og gjengivelsen av det i en vitenskapelig fremstilling (Dale 1992:93). Hvordan skal jeg 

gå frem for å belyse denne problemstillingen på en måte som gjør at andre kan etterprøve 

mine utsagn? Når det nå skal gjøres rede for hvordan denne teksten står i forhold til metode, 

tilslutter jeg meg ingen bestemt metode, men bruker metode i vid forstand som: 

”ensbetydende med det å innføre og å overholde anstendige intellektuelle standarder i 

intellektuell argumentasjon” (Tranøy 1986:127). For å arbeide metodisk må jeg ha en 

bevissthet om (1) hvilke normer jeg må forholde meg til for at andre skal kunne verifisere 

mine utsagn, og som ligger til grunn for vitenskapelig metode, og (2) hvordan min egen 

posisjon og mitt eget ståsted påvirker denne tekstkonstruksjonen i seg selv, og hvilke 

muligheter denne har til å bli en legitimert sannhet.  

 

1.3.2 Normer for vitenskapelighet 
 

Dette er en teoretisk analyse som benytter tekster som kilder for å belyse avhandlingens 

problemstilling. Blant annet fordi disse tekstene inngår i et nettverk av meningspotensial, er 

det visse former for normer for vitenskapelighet som blir fulgt for at avhandlingen skal være 

innenfor det metodisk legitimerte. Sammenhengen mellom vitenskap og metode kan vi 

uttrykke ved at: ”å være vitenskapelig er å være metodisk” (Tranøy 1986:126). La oss se 

nærmere på noen normer for vitenskapelighet, og relatere disse til denne avhandlingen. 

 

Objektivitet innenfor utdanningsvitenskapen og samfunnsvitenskapen dreier seg om en 

allmenn vitenskapsdyd i grenselandet mellom moral og metodologi. Denne normen stiller 

krav om faglig kompetanse og erkjennelsesvilje til meg som analytiker av tekstkilder (Tranøy 

1986:140). Objektivitet belyses sterkest ved hjelp av sin kontrast; subjektiviteten, innfall som 
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ikke er begrunnede, vilkårligheter, forutinntatthet, fordommer og usaklighet. Saklighetskravet 

fordrer blant annet at man skal holde seg til saken og ikke gå løs på personer eller 

utenforliggende ting. Denne kontrasten utgjør deler av definisjonen av det objektivitet ikke er, 

i tillegg innebærer objektivitet normer som holdbarhet, prøvbarhet og utførlighet (Tranøy 

1986:156–157). Prøvbarhet knyttes videre til kontrollerbarhet, som sikrer muligheten for at 

andre skal kunne ettersøke sannhetsgehalten i det som har vist seg. Man skal derfor oppgi 

hvor man har informasjon og resonnementer fra (Neumann 2001:89). Muligheten for å 

etterprøve resonnementet i denne avhandlingen finnes gjennom bruken av 

litteraturhenvisninger. Hver gang det er referert til en kildes ideer og tanker, går dette 

eksplisitt frem av kildehenvisninger i parentes. De tolkningene som er gjort, kan da vurderes 

og etterprøves ved at leseren søker til originalkilden som er anvendt for å belyse hvordan 

bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring. Dette henspeiler på 

normen om ærlighet, oppriktighet og sanndruhet. En av grunnene til at kildene i denne 

avhandlingen (primært) består av originaltekster, er nettopp et ønske om så vidt mulig å 

kunne forstå hva kilden har ment. Sanndruhet henspeiler på sannhetssøken (Tranøy 

1986:154). Å foreta ”den sanne” tolkningen av originalkilden blir vanskeligere ved bruk av 

sekundærkilder der det har foregått minst én tolkning, eller andre ganger tolkninger av 

tolkninger. Dette arbeidet er videre rettet inn mot åpenhet, tillit og offentliggjøring av det 

ferdige resultatet. De to sistnevnte gruppene av vitenskapelige normer, som er sentrert rundt 

åpenhet og ærlighet, reiser et problem vedrørende fusk og bedrag i forskningen. I løpet av de 

senere årene har dette blitt et økende problem (Tranøy 1986:155). Dette problemet er ikke 

mindre aktuelt etter avdekkingen av forfalskning av forskningsresultater ved Rikshospitalet–

Radiumhospitalet (Aftenbladet.no 15.1.2006). Dette er for mange en rystende oppdagelse, og 

mange tror kanskje ikke at dette er sant. I så fall kan denne vantroen rokke ved grunnverdien i 

erkjennelsessøkende vitenskapelig virksomhet, som er normen om sannhet og sannsynlighet. 

Dette er den verdien som konstituerer forskningens og vitenskapens verden (Tranøy 

1986:146). Denne normen sier at man skal akseptere påviselig sanne og forkaste påviselig 

falske påstander.  

 

Normen om enkelhet og fullstendighet inneholder komplementære størrelser på den måten at 

det søkes etter et system som inneholder alt som er relevant for formålet (fullstendighet), men 

heller ikke mer (enkelhet). I denne avhandlingen utvikles flere tilbakemeldingsfunksjoner for 

å belyse hvordan bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring. 



 
 

 

11 
 
 

 
 

Jeg forsøker å holde meg innenfor normen om enkelhet og fullstendighet ved ikke å utvikle 

flere tilbakemeldingsfunksjoner enn dem som opptrer i de tekstene som belyser 

problemstillingen, samtidig som jeg forsøker å fange inn alle. Men rekken av 

tilbakemeldingsfunksjoner kunne vært andre hvis jeg hadde valgt andre kilder. Samtidig bør 

det være konsistens (motsigelsesfrihet), koherens (sammenheng), orden og system i denne 

avhandlingen for at den skal kunne defineres innenfor det metodisk vitenskapelige. Denne 

normen fokuserer på inndeling av objektene som skal studeres, i arter, typer og klasser, for 

eksempel gjennom modeller. Denne normen søkes her oppnådd gjennom struktur, inndeling i 

begreper og kapitler, samt bruk av modeller. 

 

Innenfor vitenskapen står også kreativitetsidealet sterkt som nødvendig vilkår for fornyelse 

som gjør at vi unngår ”gjentagelsen, etterplapringen og plagiatet” (Tranøy 1986:157). Denne 

avhandlingen forholder seg til normen om kreativitet, fantasi og originalitet ved å utarbeide 

nye teoretiske tilnærminger til tilbakemeldingsbegrepet hovedsakelig ved hjelp av kilder som 

ikke eksplisitt talte om tilbakemeldinger, heller ikke som grunnlag for organisasjonslæring. 

Dette er mulig fordi hovedkildene opererer på et intellektuelt overordnet og filosofisk nivå 

som har stor overføringsverdi. Dette kan således anses både som en fornyelse av 

bruksområdet for den pedagogiske og sosiologiske filosofien som er anvendt, og som et 

forhåpentligvis fruktbart korrektiv til klassisk teori innenfor organisasjonslæringsfeltet. Jeg 

har tenkt selv, noe som kan være problematisk. For: ”Vi sier til våre studenter at de skal tenke 

selv. De som tar oss på ordet, får stundom ubehagelige overraskelser. Tegnet på at du tenker 

selv, er at du tenker noe annet enn meg; og det liker jeg ikke alltid.” (Tranøy 1986:158) 

Derfor må min eventuelle originalitet befinne seg innenfor de hittil nevnte normene, samt 

normen for relevans, fruktbarhet og ”interessanthet”. Ifølge Tranøy refererer originalitet til 

den som har selvstendige ideer som ingen andre har hatt før, mens de som har originale ideer 

som samtidig er verdifulle og viktige, er kreative (ibid). Hvis vi gjennom denne teoretiske 

analysen finner at organisasjonslæring ikke er mulig å realisere dersom de ansatte ikke får 

tilbakemeldinger fra sin leder, har dette funnet som sann kunnskap da en verdi? Svaret er ja, 

og refererer tilbake til den grunnleggende normen om sannhet og sannsynlighet, som sier at 

man skal akseptere påviselig sanne påstander. Møtet med sannheten er derfor i én forstand 

kompromissløst (Tranøy 1986:160). Hva skal vi så med denne kunnskapen? Svaret er i 

utgangspunktet selvinnlysende. Fordi organisasjonslæring som forskningsfelt befinner seg 

innenfor vitenskapen, bør og kan forskningsfunn i denne avhandlingen, når den blir offentlig 
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tilgjengelig, bidra til en forskjell eller endring. Hva må til for at en lesers møte med denne 

sannheten skal kunne betegnes som kompromissløst slik at det fører til en endring? 

 

1.3.3 Vitenskapsfilosofisk om legitimering og tolkninger  
 

Kan en hovedoppgave i det hele tatt føre til en bevegelse i den vitenskapelige diskurs? En 

diskurs er et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser som, ved å innskrive seg i 

institusjoner og fremstå som mer eller mindre normale, er virkelighetskonstituerende for sine 

bærere og har en viss grad av regularitet i et sett sosiale relasjoner (Neumann 2001:18). Det 

vil si at hovedoppgaven har sin egen diskurs som må beskrives for å besvare det siste 

spørsmålet. Hovedoppgaven regnes i dag som kilde på lik linje med andre vitenskapelige 

arbeider, men regnes samtidig ikke som en publikasjon (Neumann 2001:90). Dette er et 

paradoks ved hovedoppgaven som vitenskapelig arbeid, som skaper usikkerhet ved dens 

status og nok i de fleste tilfeller fører til at hovedoppgaver ikke blir brukt som kilde verken i 

andre hovedoppgaver eller i annet vitenskapelig arbeid. Paradokset blir ikke mindre av at det 

settes strengere kvalitetskrav til en hovedoppgave enn til mange av de artiklene som 

publiseres i ulike tidsskrifter (ibid). Prøver mange likevel å skape legitimering av 

hovedoppgaven etter utdanningens avslutning? At så vidt mange publiserer artikler etter endt 

utdanning med sin egen hovedoppgave som kilde, kan betraktes som et bekreftende svar på 

ovenstående spørsmål. Poenget er at normen om at man skal akseptere påviselig sanne 

påstander, ikke etterleves uten videre. Den til enhver tid rådende allmenne oppfatning avgjør 

hvorvidt funn som er gjort i hovedoppgaver, i første omgang aksepteres og deretter tas inn i 

den vitenskapelige diskursen som del av dennes utsagn og praksiser. Grunnen til at 

hovedoppgaven regnes som kilde, er konvensjoner der hovedoppgavediskursen er påvirket av 

andre diskurser (utdanningsdiskursen, studentdiskursen) der ”et generelt krav om 

’demokratisering’ har stått sentralt de siste 30 årene” (Neumann 2001:91). Men selv om det 

finnes et strengt forbud mot å bruke hovedoppgaver uten å referere til den som kilde, er den 

ikke å regne som en publikasjon. Neumanns argumentasjon gir min hovedoppgave små 

muligheter til å påvirke innenfor organisasjonslæring som forskningsfelt slik 

hovedoppgavediskursen er per i dag. Hva som ligger til grunn for en hovedoppgaves status, er 

også forfatternes status eller posisjon. Argumentet er derfor at i hvilken grad vi etterlever den 

grunnleggende normen om sannhet og sannsynlighet som sier at vi skal ta inn over oss enhver 

påviselig påstand, påvirkes av forskjeller i posisjon mellom senderen og mottakeren av den 
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gitte teksten. Dermed påvirkes legitimeringen av det vitenskapelige arbeidet som 

hovedoppgaven er ment å være, negativt.  

 

Det samme argumentet kan belyse flere av de andre normene Tranøy tar opp. Her skal vi 

avgrense oss til å se på hvordan min posisjon påvirker min tekst i forhold til tolkning av dens 

kilder, sett i lys av normen om originalitet, fantasi og kreativitet. Utgangspunktet for min 

tekstkonstruksjon er som kjent det passive elementet til John Dewey, som inngår som del av 

hans erfaringsfilosofi. Hvorfor tolker jeg dette elementet som tilbakemeldinger? Hvordan 

påvirker min egen posisjon og mitt eget ståsted denne tolkningen og dens plass i 

tekstkonstruksjonen? Dewey snakket aldri eksplisitt om tilbakemeldinger, heller ikke som 

grunnlag for organisasjonslæring. Da blir det særlig tydelig at dette er en problemstilling 

undertegnede anerkjenner eksistensen av. Dette belyser hvorfor metode her ikke forstås som 

en fremgangsmåte som representerer noe fra et eksternt ståsted. Dette er i tråd med 

diskursanalysen som ikke ser noen mulighet for at det finnes et slikt ståsted utenfor det sosiale 

(Neumann 2001:15). Derfor er jeg som analytiker del av analysen. Jeg som analyserer og det 

som analyseres, er til stede for hverandre i en felles verden. Denne kan jeg ikke stille meg 

utenfor eller ovenfor eller betrakte fra en posisjon som ikke er innenfor (Dale 1992:59).  

 

Kan det tenkes at min konstruksjon påvirkes av relasjonen mellom min habitus og den 

strukturen jeg nå handler innenfor? Pierre Bourdieus relasjonelle vitenskapsfilosofi anser 

relasjonen for å være det grunnleggende (Bourdieu 1997:11). Denne filosofien om 

menneskelig handling betegnes som disposisjonell, der de potensielle mulighetene dels ligger 

i menneskets kropp (habitus) og dels i strukturen i de situasjonene mennesket handler 

innenfor, det vil si: de potensielle mulighetene som er innskrevet i relasjonen mellom disse to 

strukturene. Nøkkelbegrepene hans er habitus, kapital og felt – og har som sin sentrale 

interesse relasjonen mellom de objektive strukturene (i det sosiale feltet) og de 

kroppsliggjorte strukturene (i menneskets habitus). Mens et felt er et system av relasjoner 

mellom posisjoner som kjemper for noe felles i et strukturert sosialt rom (Broady 1991:117), 

er symbolsk kapital egenskaper som oppfattes, anerkjennes og tillegges verdi innenfor feltet. 

Min posisjon avgjøres av min fordeling ”av spesifikk symbolsk kapital” (Bourdieu 1996:121), 

mens min habitus er mine regulariteter og tendenser som til sammen utgjør et system av 

disposisjoner som kan betraktes som forkroppsliggjort symbolsk kapital (Bourdieu & 

Wacquant 1993:123/119, Broady 1991:17). 
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Kan det tenkes at jeg hadde tolket Dewey annerledes dersom jeg hadde hatt en annen habitus 

og en annen posisjon (at jeg var fordelt mer kapital) i feltet (PFI)? Dersom jeg hadde levd et 

annet liv enn jeg hittil har levd, ville mine subjektive disposisjoner (habitus) vært påvirket av 

andre forestillinger og praksiser enn dem jeg har. Da ville jeg hatt andre forestillinger om den 

sosiale verden, som hadde påvirket mine tolkninger av de tekstene jeg har lest på den måten at 

jeg hadde lett etter andre representasjoner. Det betyr at jeg hadde lagt merke til andre 

elementer i Deweys erfaringsfilosofi enn jeg har gjort. Dersom jeg hadde hatt en annen 

posisjon enn student som arbeider med hovedoppgaven som sjanger, la oss si at jeg var 

professor i pedagogikk, hadde jeg da hatt det samme behovet for å være original? Har jeg et 

større behov for å være kreativ og original for å bli tildelt mer kapital, enn en professor som ut 

fra sin formelle posisjons symbolske kraft i seg selv har svært mye kapital? Min posisjon i 

feltet kombinert med min habitus har uten tvil påvirket min tolkning av de tekstene som 

inngår som kilder i denne avhandlingen, skal vi tro Bourdieu.  

 

Uavhengig av om vi trekker Bourdieus relasjonelle vitenskapsfilosofi inn i denne diskusjonen, 

står kreativitetsidealet høyt innenfor vitenskapen. Et ideal også jeg som forfatter av denne 

teksten søker. Hva jeg tolker det passive elementet som, og hvordan jeg rammer det inn, er 

likevel underordnet hvem jeg er innenfor den vitenskapelige diskursen. Som vi har vært inne 

på tidligere, skyldes dette min posisjon, men også min subjektposisjon (Neumann 2001:116–

118) som ”hovedoppgavestudent”. Det er en grunnleggende diskursiv innsikt at hvem som 

sier noe, er viktigere enn hva som sies og hvordan det sies: ”Noen ganger når vi spør om et 

inntrykk er sant eller falskt, mener vi egentlig om den opptredende er autorisert til å holde 

denne opptredenen” (ibid). Dette kan også forklare hvorfor den kapitalsterke (symbolsk 

kapital) forskerens forfalskning av forskningsresultater ved Radiumhospitalet–Rikshospitalet 

(som ble offentlig kjent i januar 2006) har blitt møtt med sjokk og vantro.  

 

Denne avhandlingen er ikke en diskursanalyse, men en filosofisk og teoretisk analyse som 

forholder seg til metode i vid forstand når den søker å besvare hvordan tilbakemeldinger kan 

være et grunnlag for organisasjonslæring. Når jeg i kapittel seks diskuterer ulike 

tilbakemeldingsdiskurser, må ikke det oppfattes dit hen at jeg analyserer en konkret diskurs 

som kan lokaliseres i tid og rom. Snarere forsøker jeg å analysere hvordan ulike former for 

tilbakemeldingspraksiser mellom leder og medarbeider får ulike konsekvenser for 
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organisasjonslæring. Den sosiale sammenhengen jeg har fokus på, er den mellom leder og 

medarbeider, og institusjonen er arbeidsplassen. Diskursbegrepet kan altså bidra til å 

analysere den sosiale sammenhengen tilbakemeldinger fra leder til medarbeider står i på 

arbeidsplassen. Et eksempel på dette finnes i kapittelet om ”Tilbakemeldinger i et posisjonelt 

perspektiv” (kapittel 5), der vi ser på hva som kan skje med tilbakemeldinger som grunnlag 

for organisasjonslæring når personene i det sosiale rommet har ulike posisjoner. 

 

Likevel kan diskursanalysen i likhet med Bourdieus relasjonelle vitenskapsfilosofi gjøre oss i 

stand til (1) å se hvordan vår eventuelle erkjennelse og anerkjennelse av normene for 

vitenskapelighet påvirker (2) hvordan kunnskap konstitueres og får sin utbredelse gjennom 

(3) analytikerens posisjon og subjektposisjon. Kan det tenkes at normene for vitenskapelighet 

blir fulgt i vel så stor grad i en hovedoppgave som i den etablerte og autoriserte 

forskerverdenen, fordi man som student ikke er i posisjon og ikke har legitimitet? Man har alt 

å tape. Argumentet er at det må legges til en bevissthet om legitimering og posisjon når vi 

snakker om normer for vitenskapelighet, for at det skal kunne føre til en endring i 

vitenskapelig praksis. Uavhengig av kvaliteten på arbeidet til hovedoppgavestudenter når det 

gjelder å etterleve alle normene for vitenskapelig metode, vil kanskje ikke leserne deres 

akseptere avhandlingenes funn på en måte som gjør at funnene blir innlemmet i feltets 

gjeldende diskurs. Normen for sannhet og sannsynlighet begrenses av forskjeller i posisjon, 

som igjen gir ulik grad av legitimerte sannheter. Dette er en problemstilling jeg anerkjenner 

på bakgrunn av relasjonen mellom min habitus og min posisjon i feltet, og som derfor danner 

mitt metodekapittel. 
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2 Argyris og Schöns analyse av 

organisasjonslæring 
 

2.1 Innledning 
 

For å etablere en forståelse av begrepet organisasjonslæring brukes Argyris og Schöns 

organisasjonslæringsteori, som av mange regnes for å være en klassiker på området. 

Utgangspunktet for disse forfatterne er at organisasjonslæring kan oppstå når individene 

innenfor en organisasjon erfarer en problematisk situasjon og undersøker den på vegne av 

organisasjonen på en slik måte at individenes handlinger blir til organisasjonskunnskap. Men 

mange forhold i organisasjonen står i veien for dennes læringspotensial (Argyris og Schön 

1996). Disse forholdene må vi få kunnskap om, fordi de danner utgangspunktet for en 

drøfting av spørsmålet om hvordan bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for 

organisasjonslæring.  

 

Argumentet er at bruken av tilbakemeldinger i tilknytning til organisasjonsmedlemmenes 

undersøkelser kan realisere en organisasjons læringspotensial, og at dette er del av en logikk 

som går tapt dersom Argyris og Schön ikke bruker undersøkelse i deweyansk forstand slik de 

hevder (Argyris og Schön 1996:11). Et av hovedspørsmålene som stilles i gjeldende kapittel, 

er derfor hvorvidt det eksisterer en sammenheng mellom det begrepet som 

organisasjonslæring har sitt grunnlag i, nemlig undersøkelse, og den kilden Argyris og Schön 

har hentet begrepet fra.  

 

 

2.2 Etablering av begrepet organisasjonslæring 
 

Før vi går videre for å se hvordan tilbakemeldinger kan være grunnlag for 

organisasjonslæring, må vi definere begrepet. Ifølge Argyris & Schön går veien til 

organisasjonslæring fra organisasjonsmessige handlinger via organisasjonsmessige 
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undersøkelser og frem til organisasjonsmessig kunnskap som kan føre til organisasjonslæring 

(Argyris & Schön 1996:15). Mens handlingsaspektet eksplisitt peker på 

organisasjonsbegrepet og dermed implisitt på organisasjonslæringsbegrepet deres, refererer 

undersøkelses- og kunnskapsaspektet mer direkte til organisasjonslæringsbegrepet. Denne 

logikken gjenspeiles i presentasjonen som følger. La oss først se nærmere på hva de mener 

med organisasjonsmessige handlinger, for å forstå hva en organisasjon er. 

 

2.2.1 Organisasjonsmessige handlinger 
 

For at individuell læring skal kunne bli til organisasjonslæring, er det nødvendig for 

organisasjonens medlemmer å ha kunnskap om hvilke betingelser i organisasjonen som 

hemmer eller fremmer denne muligheten. Fordi enhver organisasjon har mye læring å vinne 

på å ha et bevisst forhold til seg selv, må de ha kunnskap om hva de som organisasjon er 

(Argyris & Schön 1996:3).  

 

Hva er en organisasjon? Argyris og Schön problematiserer organisasjonsbegrepet ved å 

diskutere mange typer organisasjoner, der alle blir definert med utgangspunkt i deres 

betingelser for organisasjonsmessige handlinger. Felles for alle organisasjoner er: ”They are 

cooperative systems governed by the constitutional principles of a polis.” (Argyris & Schön 

1996:11) For å gripe hva det vil si for en organisasjon å lære, må vi derfor vite hvordan en 

organisasjon handler. Dette fordi læring i seg selv er en form for handling, nærmere bestemt 

tenkning, viten og hukommelse, og fordi utførelsen av en observerbar handling som er ny for 

en organisasjon, er den mest avgjørende testen på hvorvidt et bestemt tilfelle av 

organisasjonslæring har oppstått (Argyris & Schön 1996:8). Når kan vi si at en gruppe 

mennesker utgjør en organisasjon som er i stand til å handle?  

 

Det vil være feil å si at en organisasjon handler hver gang en av dens medlemmer handler. I så 

fall ville det ikke vært noen særskilt forskjell mellom organisasjonen og de individuelle 

organisasjonsmedlemmene. På den annen side kan vi selvsagt ikke snakke om 

organisasjonsmessige handlinger uten at det skjer individuelle handlinger (ibid). En gruppe 

mennesker utgjør en gruppe som er i stand til å handle; når de har tenkt ut og blitt enige om 

prosedyrer for beslutningstaking, delegert og fordelt autoritet seg i mellom og definert sitt 

forhold til omverdenen. Når disse betingelsene er oppfylt, blir en gruppe mennesker et 
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gjenkjennelig ”vi” som kan ta beslutninger og oversette sine beslutninger til handlinger 

(Argyris & Schön 1996:9). De har blitt en ”polis” i oldtidshistorisk gresk forstand. En 

organisasjon må være ”politisk”, fordi det er som politisk enhet at gruppen kan utføre 

organisasjonsmessige handlinger. Handlingene og beslutningene utføres naturligvis av 

individene, men de gjør dette på gruppens vegne, som dens agenter. For at gruppen skal 

kunne utføre disse handlingene og beslutningene, må den ha regler som definerer dens 

avgrensning mot omverdenen. Når en gruppe har laget regler som er konstituerende for 

gruppens handlinger og beslutninger, og den samtidig har blitt en ”polis”, har den organisert 

seg (ibid).  

 

For best å kunne beskrive skolen og næringslivsbedrifter, som er de organisasjonene denne 

avhandlingen er rettet mot, må vi anvende en mer spesifikk definisjon av ”organisasjon”; det 

Argyris & Schön kaller ”Agency”. Et agentur (agency) består av en gruppe individer som 

foretar beslutninger, delegerer handlingsautoritet og overvåker medlemskap, alt dette på 

kontinuerlig basis. En slik organisasjon er et kollektivt redskap for regelmessig utførelse av 

tilbakevendende oppgaver (Argyris & Schön 1996:10). Agenturer (agencies) som skoler og 

næringslivsbedrifter er i tillegg formelle, og reglene som er konstituerende for 

organisasjonens medlemmer, er delvis eksplisitte og har sitt fundament i fellesskapets 

juridiske system. Oppgavesystemene deres er komplekse, og de besitter i varierende grad 

byråkratiets egenskaper: en klar distinksjon mellom personene og deres roller, en kompleks 

og detaljert artikulasjon av roller og regler, det finnes prosedyrer for oppgavene som skal 

utføres, og autoritet er organisert hierarkisk og pyramidelignende. Organisasjonene kan være 

løst eller ”stramt” koblet, rigide eller variable (Argyris & Schön 1996:11). Uansett er de 

”samarbeidende systemer som styres av de konstituerende prinsippene til en polis” (ibid).  

 

Men hvor blir det av individenes behov for tilbakemeldinger på de handlingene de gjør på 

organisasjonens vegne hos Argyris og Schön? Når de definerer organisasjon ut fra dens 

betingelser for organisasjonsmessige handlinger uten å problematisere hvor viktig det er at de 

ansatte får tilbakemeldinger på disse handlingene, kan vi slå fast at det ikke finnes en 

tilbakemeldingsdiskurs i denne organisasjonsteorien.  

 

Resonnementet hos Argyris og Schön er videre at når organisasjonens medlemmer kan handle 

på dens vegne, kan man si at den lærer når dens medlemmer lærer på dens vegne ved å delta i 
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undersøkelsesprosesser som resulterer i et læringsprodukt (ibid). Men hvem har ansvaret for å 

realisere dette? I tillegg til at Argyris og Schön ikke beveger seg innenfor en 

tilbakemeldingsdiskurs i sin teoriutvikling, er det også vanskelig å se at de problematiserer 

lederens rolle i arbeidet med å realisere organisasjonslæring. For å få en mer helhetlig 

forståelse av hvordan bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for 

organisasjonslæring, må vi supplere vår organisasjonsforståelse ved å legge til grunn den 

norske utdanningsviteren Erling Lars Dales organisasjonsbegrep. Han definerer en 

organisasjon som et sosialt system med formalisert medlemskap, der det foregår en 

funksjonell spesifisering av handlinger og samordning av handlinger som ledelsen har et 

spesielt ansvar for (Dale 1999:18). Denne definisjonen kan brukes til å fange opp lederens 

ansvar for å spesifisere og samordne handlingene ved hjelp av talehandlinger som kan være 

tilbakemeldinger. Dette fordi dette er vide begreper som åpner opp for en avgrensning mot 

hvilke former for talehandlinger lederen tar i bruk for å få til denne samordningen og 

spesifiseringen slik at disse skaper drivkraft for / konkret fører frem til et skjæringspunkt for 

de individuelle undersøkelsene slik at de åpner for organisasjonslæring. I denne sammenheng 

er det altså lederens bruk av tilbakemeldinger som kan fremme organisasjonslæring. 

 

2.2.2 Organisasjonsmessige undersøkelser 
 

Begrepet undersøkelse er grunnlaget for Argyris og Schöns definisjon av organisasjonslæring, 

og må ikke forveksles med undersøkelse i den dagligdagse betydningen av ordet; som er 

etterforskning eller utredning (Argyris og Schön 1996:11). I deweyansk forstand er 

undersøkelse, ifølge Argyris og Schöns tolkning, en generell karakteristikk av 

sammenflettingen av tenkning og handling der vi beveger oss fra tvil til løsningen av tvil 

(ibid). Med tvil menes i denne sammenheng at man erfarer en ”problematisk situasjon” som 

utløses av en uoverensstemmelse mellom de resultatene man forventer seg av en handling, og 

de resultatene som faktisk oppnås.  

 

Denne uoverensstemmelsen, som personen opplever som en overraskelse, blokkerer 

strømmen av spontane handlinger og gir opphav til tenkning og handlinger i den hensikt å 

gjenopprette den spontane aktiviteten (strømmen). Denne uoverensstemmelsen som vi 

opplever som en overraskelse, inneholder mer spesifikt momenter og grader av både konflikt 

og forvirring, og blokkerer derfor handling (Argyris og Schön 1996:30). Overraskelsen 
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skyldes at man oppdager feil, som på sin side er selve uoverensstemmelsen mellom forventing 

og resultat. Feil må her ikke forstås bokstavelig som mistak, men som et signal om at det 

eksisterer ett eller flere mistak. Gjennom undersøkelsen kan man komme videre fra fasen hvor 

man ser et signal om at det eksisterer et mistak, til selve mistaket. Det er viktig å være klar 

over at selv om ordet feil i dagligtale indikerer et negativt resultat, kan det ha en positiv 

mening, fordi oppdagelsen av en feil kan lede til for eksempel utviklingen av en ny teknologi. 

Men uavhengig av om en medarbeider oppfatter et overraskende utfall av en handling som 

negativt eller positivt, forsøker han å korrigere feilen, det vil si å omgjøre 

uoverensstemmelsen til en overensstemmelse. Dette betyr ikke at organisasjonsmedlemmene 

lærer lettere av feil enn av suksess, men at feilen som ligger til grunn for overraskelsen, 

stimulerer til nye måter å handle og tenke på (Argyris og Schön 1996:31–33). Individet 

forsøker så å definere den situasjonen det står i, prøver å få oversikt og avgrense den, for å 

kunne gjenopprette strømmen av spontane handlinger. Klarer vedkommende det på egen 

hånd, og vil det i så fall føre til læring? 

 

At undersøkelsen knyttes til å oppdage og korrigere feil, er ikke uproblematisk. Det bør 

allerede her antydes (1) at undersøkelser uten tilbakemeldinger ikke er undersøkelse i 

deweyansk forstand, og (2) at bruken av tilbakemeldinger kan være en mer fruktbar stimulus 

for nye måter å handle og tenke på enn en feilsøking. Når organisasjonsmedlemmenes behov 

for tilbakemeldinger på handlingene de gjør på organisasjonens vegne, er utelatt hos Argyris 

og Schön, har vi å gjøre med et organisasjonsbegrep og et organisasjonslæringsbegrep som 

mangler en tilbakemeldingsdiskurs. Dette er spesielt problematisk fordi originalkilden for 

konstruksjonen av undersøkelsesbegrepet (Dewey) har tilbakemeldinger som del av 

undersøkelsen. Dette kommer vi utførlig tilbake til i kapittelet om ”En videreutvikling av 

organisasjonslæring gjennom John Deweys erfaringsfilosofi” (kapittel 3). 

 

Når kan vi si at undersøkelser utført eller opplevd av individer, blir organisasjonsmessige? 

Organisasjonsundersøkelser oppstår bare når de utføres av individer som fungerer som 

organisasjonens agenter i henhold til dens gjeldende regler og roller. Individer undersøker 

også på måter som blir separate fra den organisasjonen de tilhører. Argyris og Schön gir 

følgende eksempel på sistnevnte fenomen: En bedrift lager tv-program for bruk i skolen. 

Noen ansatte i bedriften ønsker å finne ut hvordan lærere i skolen bruker disse programmene i 

praksis. Det de finner ut, blir ikke satt i forbindelse med de distinkte organisasjonsmessige 
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aktivitetene, fordi lederne deres ikke viser noen interesse for hvordan tv-programmene blir 

brukt av praktikerne så lenge disse betaler det de skal for produktet. På den annen side kan det 

en organisasjon lærer, være utilgjengelig for ethvert individ, som når arbeidstakerne holdes 

uvitende om årsaken til endringer i organisasjonen. Når individuelle og organisasjonsmessige 

undersøkelser har et skjæringspunkt, bidrar de individuelle undersøkelsene til de 

organisasjonsmessige undersøkelsene, noe som i sin tur ansporer til videre undersøkelser 

utført av individer (Argyris og Schön 1996:12). Individuelle undersøkelser blir derfor 

organisasjonsmessige dersom de har et skjæringspunkt, ifølge Argyris og Schön. Det betyr 

at organisasjonen står overfor en strukturell utfordring for å kunne realisere 

organisasjonslæring. Det må finnes arenaer, møteplasser i organisasjonen, for utveksling av 

erfaringer ervervet på bakgrunn av undersøkelser. Organisasjonens leder må bruke 

tilbakemeldinger som del av denne utvekslingen av erfaringer. Struktur er en nødvendig, men 

ikke tilstrekkelig betingelse for å realisere en lærende organisasjon. Dette kommer vi tilbake 

til i kapittelet om ”Læringssystemer” (kapittel 2.2.3). Hva er så sammenhengen mellom 

undersøkelses- og kunnskapsaspektet hos Argyris og Schön? 

 

2.2.3 Organisasjonsmessig kunnskap 
 

Organisasjonsmessige undersøkelser kan frembringe kunnskap som leder til endring i 

tenkning og handling, som igjen skaper endring i organisasjonsmessige praksiser (Argyris & 

Schön 1996:12). Kunnskap blir organisasjonsmessig på to distinkte, men komplementære 

måter.  

 

For det første er organisasjoner på ulike måter forvaltere av kunnskap. Både når det er 

individuelle medlemmer som besitter kunnskapen, når den er lagret i arkiver formelt eller 

uformelt, eller når kunnskapen er representert i organisasjonens fysiske miljø i form av 

gjenstander. Dersom kunnskapen bare finnes hos enkeltindivider, går den tapt for 

organisasjonen når personer slutter i jobben (Argyris og Schön 1996:12). Alt dette er 

kunnskap som er organisasjonsmessig og som ”sitter i veggene” i organisasjonen.  

 

For det andre representerer organisasjoner kunnskap direkte, ved at de representerer og 

uttrykker strategier for hvordan man skal utføre komplekse oppgaver. Dette gjelder ikke bare 

den generelle arbeidsbeskrivelsen (”the overall task system”), men også dens detaljerte 
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komponenter. Organisasjonsmessig kunnskap er nemlig nedlagt både i rutiner og i praksiser 

som kan dekodes og studeres selv om praktikeren ikke er i stand til å beskrive dem. Vi 

snakker om meningssystemer som ligger til grunn for handling, såkalte handlingsteorier. 

Handlingsteorier inneholder handlingsstrategier, verdiene som styrer valg av strategier, samt 

antakelsene de er basert på (Argyris og Schön 1996:13). Individer og organisasjoner opererer 

med to forskjellige typer handlingsteorier. Disse er uttalte teorier og bruksteorier (ibid). En 

uttalt teori (espoused theory) er man seg bevisst, og man bruker den til å forklare sine 

handlinger. Ens bruksteori (theory-in-use) er den handlingsteorien som faktisk styrer 

atferden, og som fungerer ubevisst. En uttalt teori er altså eksplisitt, mens en bruksteori er 

implisitt. Siden bruksteorien ikke er ”gitt”, må man konstruere den ved å observere personens 

handlingsmønstre. Etter observasjonen sitter man igjen med et materiale man kan konstruere 

alternative bruksteorier ved hjelp av. Disse alternative bruksteoriene er da egentlig hypoteser 

som testes mot dataene man samlet inn via observasjonen. Når vi snakker om en 

organisasjons bruksteorier, må disse konstrueres ut fra observasjon av mønstrene av gjensidig 

påvirkning som finnes blant organisasjonens medlemmer, såfremt atferden deres styres av 

formelle eller uformelle regler for kollektive beslutninger, delegering og medlemskap (ibid). 

En organisasjons handlingsstrategier utgjør ved siden av dens verdier og antakelser 

organisasjonens instrumentelle bruksteori.  

 

Man kan forstå en organisasjons instrumentelle bruksteori ved å studere dens mønstre av 

kontroll og kommunikasjon, tildeling og fordeling av ressurser, belønning eller straff av 

personlige prestasjoner, konstruksjon og regulering av interne karrieremuligheter samt 

rekruttering og innvielse av nye medlemmer (Argyris og Schön 1996:14). Hvorvidt en leder 

bruker eller ikke bruker tilbakemeldinger som grunnlag for organisasjonslæring, inngår derfor 

som del av organisasjonens instrumentelle bruksteori. I likhet med reglene for beslutninger og 

handlinger kan en organisasjons handlingsteori være stilltiende snarere enn eksplisitt, og 

stilltiende handlingsteorier er ikke alltid kongruente med organisasjonens uttalte teori. I en 

organisasjons formelle dokumenter, for eksempel om retningslinjer og målsettinger innenfor 

området personalledelse, finner man ikke sjelden uttalte teorier som strider mot 

organisasjonens faktiske handlingsmønstre (ibid).  

 

Et eksempel kan være at det i organisasjonens retningslinjer er nedfelt at den skal bruke 

tilbakemeldinger som et grunnlag for organisasjonslæring (intensjon), men at dette i praksis er 
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ikke-eksisterende (resultat). Denne uoverensstemmelsen er da et eksempel på en feil, et signal 

om at det finnes et mistak på arbeidsplassen. Spørsmålet er i hvilken grad denne oppdagelsen 

er en tilstrekkelig stimulus til at noen undersøker feilen på en måte som fører til samsvar 

mellom organisasjonens bruksteori og uttalte teori. Våre handlinger påvirkes av i hvilken grad 

vi får tilbakemeldinger, samtidig som de er en betingelse for individuell læring og dermed 

organisasjonslæring. Det er ikke gitt at ansatte i en bedrift har interesse av å undersøke feil, 

samtidig som det individuelle læringspotensialet knapt er i bruk når de ansatte ikke får 

tilbakemeldinger på handlingene sine. Derfor kan vi si at tilbakemeldinger kan være med på å 

fremme en interesse for organisasjonslæring.  

 

 

2.3 Individuell læring og organisasjonslæring 
 

Når de ansatte lærer i sitt daglige arbeid, er det ikke slik at denne læringen automatisk fører til 

organisasjonslæring. Argyris og Schön er opptatt av den komplekse interaksjonen mellom 

læring på individ- og organisasjonsnivå, og ser at kausaliteten peker i begge retninger: 

Læringen til individer som samhandler med hverandre, er helt essensiell for 

organisasjonslæring, som igjen påvirker læring på individnivå. Men interaksjonen mellom 

individer må også omfatte den mellom leder og arbeidstaker, fordi lederen har et spesielt 

ansvar for å samordne og spesifisere de organisasjonsmessige handlingene, og fordi det 

implisitt i dette ansvaret ligger en legitimert adgang til maktutøvelse som påvirker både den 

individuelle og den kollektive læringen, gjennom at lederen har maktinnflytelse på de ansattes 

privilegier og karrieutvikling. Videre antas det at å få tilbakemeldinger fra sin leder på sine 

individuelle handlinger, ikke bare fremmer individuell læring, men også organisasjonslæring, 

ved at en bestemt form for tilbakemeldinger kan påvirke de ansattes interesse for 

organisasjonslæring positivt. Dette kommer vi tilbake til i kapittelet om, ”Kampen om 

anerkjennelse i den ikke-lærende organisasjon” (kapittel 5.4), og kapittelet om ”Genuin dialog 

og dialogiske tilbakemeldinger” (kapittel 6.4).  

 

De individuelle praksisutøverne er særlig sentrale for organisasjonslæring, fordi det er deres 

tenkning og handlinger som bestemmer hvorvidt det oppstår en kapasitet for læring på 

organisasjonsnivå. Hvis vi ikke starter her, har vi ingen mulighet til å produsere kunnskap 
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som praksisutøverne har bruk for (Argyris og Schön 1996: xxii). Dette gjenspeiler forfatternes 

tilnærming til teoriutvikling, som er normativ og praksisorientert. Derfor er Argyris og Schön 

opptatt av å se praktikerne som undersøkere som i sitt daglige arbeid oppdager og korrigerer 

feil i prestasjonene i organisasjonen. Dette kan være vanskelig, fordi organisasjoner er som 

levende organismer i stadig endring og bevegelse. Ethvert medlem av en organisasjon 

konstruerer sitt eget bilde av organisasjonens bruksteori, men personens bilde er aldri 

fullstendig. Han jobber kontinuerlig for å komplettere dette bildet, ved å redefinere sitt 

forhold til de andre i organisasjonen. Det samme gjør hans kollegaer. Fordi betingelsene på 

arbeidsplassen er i stadig endring, er denne redefineringen kontinuerlig (Argyris og Schön 

1996:16). En organisasjons bruksteori utgjøres av de måtene dens medlemmer presenterer den 

på. Derfor trenger arbeidstakerne eksterne referansepunkter som veiledere for hvordan de 

konstruerer arbeidsplassens bruksteori (ibid). Som kjent er organisasjoner på ulike måter 

forvaltere av kunnskap, ved at de besitter kunnskap ”som sitter i veggene” og er arkivert 

formelt eller uformelt. Kunnskap som ”sitter i veggene”, kaller vi organisasjonskunnskap, og 

det er denne som fungerer som referansepunkt for individet (ibid).  

 

Her ser vi hvorfor veien frem til organisasjonslæring hos Argyris og Schön starter ved 

organisasjonsmessige handlinger og deretter går via organisasjonsmessige undersøkelser til 

organisasjonsmessig kunnskap. En gruppe mennesker er i stand til å handle når de har tenkt ut 

og blitt enige om prosedyrer for beslutningstaking, delegert og fordelt autoritet seg i mellom 

og definert sitt forhold til omverdenen. Når disse betingelsene er oppfylt, blir gruppen et 

gjenkjennelig ”vi” som kan ta beslutninger og omsette sine beslutninger til handlinger. Når 

medlemmer kan handle på gruppens vegne, kan man si at den lærer når medlemmene lærer på 

dens vegne ved å delta i organisasjonsundersøkelser som resulterer i organisasjonskunnskap. 

Organisasjonskunnskap fungerer da – som nevnt i forrige kapittel – som referanse for 

individet som kontinuerlig jobber for å konstruere bruksteorien på arbeidsplassen. Samtidig 

må kunnskap som erverves gjennom individuelle undersøkelser utført på vegne av 

organisasjonen, lagres i organisasjonens formelle eller uformelle arkiver for å kunne bli 

organisasjonskunnskap. Denne kunnskapen kan anta mange former, men for å kvalifisere som 

læring må den, i tillegg til kravet om lagring, inneholde bevis på at det har skjedd en endring i 

organisasjonens bruksteori. Et eksempel kan være at man ser sammenhengen mellom 

handlinger og konsekvenser og deres implikasjoner for fremtidige handlinger (Argyris og 

Schön 1996:17). I vår sammenheng har vi lederen som ønsker seg medarbeidere som er 



 
 

 

25 
 
 

 
 

villige til og interesserte i å bidra til organisasjonslæring. Han forventer at hans årlige 

medarbeidersamtaler skal føre til mer motiverte medarbeidere (forventede resultater), men 

erfarer at disse samtalene ikke fører frem (faktiske resultater). Han erfarer en 

uoverensstemmelse. Han er overrasket. Overraskelsen medfører konflikt og forvirring, og han 

vil undersøke hvorfor medarbeiderne er umotiverte. Etter råd fra bedriftens HR-konsulent 

iverksetter bedriften en lederevaluering. Etter å ha satt seg inn i resultatene fra denne 

evalueringen, der han blant annet scorer svært høyt på påstanden ”Min leder får meg til å føle 

at det er noe galt med meg i måten han eller hun kommuniserer med meg på”, begynner han å 

se sammenhengen mellom sin kommunikasjon (handlinger) og medarbeidernes respons på 

denne (tilbaketrekning). I samtale med sin kollega, personalsjefen, forstår han at hun må 

endre på sin kommunikasjon når det gjelder form, innhold og hyppighet.  

 

Bedriftens leder er her i ferd med å endre sin bruksteori, og vi nærmer oss ideell 

organisasjonslæring ved økt overensstemmelse mellom denne og hans uttalte teori. Lederen 

vil gjerne endre på sin kommunikasjonsstil og innkaller til allmøte for å informere om 

resultatene av lederevalueringen. Han tar selvkritikk og viser at han ønsker å endre seg. Dette 

gjør han blant annet ved å avduke et abstrakt, nylig innkjøpt maleri der man kan skimte et 

menneskeansikt med et interessert og direkte blikk, som strekker halsen frem og har lagt 

hodet interessert og lyttende på skakke. Lederen sier at han gjerne vil lære sine medarbeidere 

bedre å kjenne. Dette gjør et positivt inntrykk på dem. Etter hvert blir dette maleriet en del av 

organisasjonskunnskapen. Det er et fysisk objekt som fremmer positiv tenkning og læring (jf. 

Argyris og Schön 1996:12). At lederen ønsker å satse på kommunikasjon, har nå blitt 

organisasjonskunnskap ved at maleriet henger på veggen i kontorlandskapet og således er 

”lagret”. Vi kan tenke oss at denne målsettingen også nedfelles i bedriftens formelle 

dokumenter og lagres der. Fortsatt har vi organisasjonskunnskap. Poenget er at neste gang en 

av hans medarbeidere undersøker en uoverensstemmelse, vil den nye 

organisasjonskunnskapen fungere som et nytt referansepunkt for personen når han oppdager 

og korrigerer feil i prestasjonene i organisasjonen. Dette fordi lederen skapte et 

skjæringspunkt (handling) for deling av individuell kunnskap (undersøkelsen) slik at den blir 

en del av organisasjonens tenkning og handling (organisasjonskunnskap). Allmøtet ble en 

møteplass for individuelle undersøkelser.  

 

Dette viser at selv om det er en mulig forbindelse mellom individuell læring og 
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organisasjonslæring, er det ikke grunnlag for å hevde at siden organisasjoner består av 

individer, lærer organisasjonen noe når dens individuelle medlemmer lærer noe. 

Organisasjoner vet ofte mindre enn dens medlemmer gjør, fordi individuell kunnskap ofte 

ikke blir formidlet ut i organisasjonen (Argyris & Schön 1996:6). Dermed blir ikke denne 

individuelle kunnskapen en del av organisasjonens tenkning, handling og aktiviteter. Det 

finnes også eksempler på at organisasjoner vet mye mer enn medlemmene. Med dette menes 

at strukturer, hukommelse og prosedyrer som ligger innbygd i organisasjonen, kan gjøre 

denne i stand til å fungere svært bra selv om dens individuelle medlemmer fungerer mindre 

bra i utførelsen av sitt arbeid. (Argyris & Schön 1996:7)  

 

Vi har nå sett at individuell kunnskap kan bli en del av organisasjonens tenkning og handling 

ved at det finnes et skjæringspunkt, en møteplass for de individuelle undersøkelsene. Men det 

er ikke nok at ledelsen oppfyller de strukturelle betingelsene i form av skjæringspunkter. 

Relasjonelle betingelser er like viktig. De relasjonelle betingelsene kommer vi tilbake til i 

kapittelet om ”Tilbakemeldinger i et relasjonelt perspektiv” (kapittel 4).  

 

Men la oss gå tilbake til lederen som på ulike måter lagret sin nye kunnskap om betydningen 

av tilbakemeldinger som fremmer læring og anerkjennelse, og omskapte den til 

organisasjonskunnskap. Vi må finne ut om dette medførte en endring i handlingsstrategier 

eller handlingsteorier. Dette er et viktig skille for å besvare spørsmålet: ”Blant de typer læring 

som organisasjoner kan være i stand til, hvilke er å foretrekke?” (Argyris og Schön 1996:xx). 

 

2.3.1 Enkelkretslæring og dobbelkretslæring 
 

Det kan være nærliggende å tro at såkalt dobbelkretslæring er å foretrekke. Dette fordi såkalt 

enkelkretslæring er en form for læring som endrer handlingsstrategier uten at det skjer en 

endring i verdiene som ligger til grunn for handlingsteoriene. Som kjent inneholder 

handlingsteorier handlingsstrategier, som igjen inneholder de verdiene som styrer våre valg av 

strategier, og de antakelsene de er basert på. Individer og organisasjoner opererer som nevnt 

med to forskjellige typer handlingsteorier; uttalte teorier og bruksteorier. Nå skal vi se 

hvordan disse formene for handlingsteorier står i forhold til henholdsvis enkelkretslæring og 

dobbelkretslæring. En enkel tilbakemeldingskrets som etterfølges av 

organisasjonsundersøkelser, knytter lokaliserte feil – dvs. handlingsresultater som ikke er i 
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overensstemmelse med forventede resultater, og som derfor er overraskende – til 

organisasjonsstrategier for handlinger og deres underliggende antakelser. Mens strategiene 

eller antakelsene modifiseres for å holde organisasjonsprestasjonene innenfor det området 

som er definert av eksisterende verdier eller normer, blir de sistnevnte stående uendret 

(Argyris og Schön 1996:21). Hvis vi igjen tenker på eksempelet med lederen som lagret 

organisasjonskunnskap om betydningen av å anerkjenne de ansatte: Dersom han ble opptatt 

av å bruke anerkjennelse fordi han vil korrigere feil (medarbeidersamtalene førte ikke til 

styrket interesse for organisasjonslæring blant personalet slik han hadde forventet), ved å 

endre sin handlingsstrategi uten å endre de verdiene som ligger til grunn for den, får vi 

enkelkretslæring. Det betyr igjen at det har skjedd en endring i hans uttalte teori (som han 

proklamerte på allmøtet), men bruksteorien hans er fortsatt uendret. Enkelkretslæring er, som 

tidligere nevnt, instrumentell og er rettet inn mot å fremme effektivitet i måloppnåelse 

(Argyris og Schön 1996:22).  

 

Dersom han i sin streben etter måloppnåelse hadde klart å endre både verdiene i bruksteorien 

og dens strategier og antakelser, ville vi hatt et tilfelle av dobbelkretslæring. Den doble 

kretsen refererer til de to tilbakemeldingskretsene som knytter den observerte effekten av 

handlinger sammen med strategiene, og de verdiene som tjener disse. Strategier og antakelser 

endres enten samtidig med eller som en konsekvens av endring i verdier. Individer kan utføre 

dobbelkretslæring når undersøkelsene deres fører til en endring i deres bruksteoriers verdier. 

Organisasjoner kan gjøre det samme når individer undersøker på vegne av organisasjonen på 

en måte som fører til en endring i organisasjonens bruksteori (Argyris og Schön 1996:21). 

Derfor kan vi si at mens enkelkretslæring har et instrumentelt aspekt, har dobbelkretslæring et 

verdiaspekt. 

 

Noen av de viktigste begrepene for å belyse problemstillingen – ”hvordan kan bruken av 

tilbakemeldinger være et grunnlag for organisasjonslæring” – er så langt handlingsteorier med 

distinksjonen uttalte teorier og bruksteorier, der poenget er å endre de verdiene eller normene 

som ligger til grunn for handlingsteorienes handlingsstrategier. Da får vi dobbelkretslæring 

som gjør det mulig å endre bruksteorier. Kongruens mellom bruksteorier og ens uttalte teori 

legger forholdene til rette for å skape organisasjonslæring. Bruksteorier knyttes videre til to 

forskjellige måter å reflektere på, der de styrende variablene er høyst ulike. 
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2.3.2 Modell I- og Modell II-bruksteorier 
 

Hva er ideell atferd i en organisasjon? Det vil nå bli presentert to modeller som viser at 

individer opererer med to ulike bruksteorier om hva som er ideell atferd, som igjen gir to 

ulike måter å reflektere på (Argyris og Schön 1996:92).  

 

Modell I-bruksteorier impliserer defensiv tenkning og gir defensive konsekvenser, i 

motsetning til produktive sådanne. Derfor innebærer de et defensivt resonnement. Modell 1 

holder individene uoppmerksomme på deres motarbeidende handlinger (Argyris 1990:35). 

Disse bruksteoriene er derfor undersøkelseshemmende. Det betyr at organisasjonenes evne til 

produktiv organisasjonslæring også hemmes. Dette er paradoksalt, siden de atferdsstrategiene 

som regnes for å være effektive og ideelle, også er de som reduserer sannsynligheten for 

produktiv læring på alle nivåer i organisasjonen (Argyris og Schön 1996:107). Individene blir 

da personlig ansvarlige for å handle på måter som reduserer deres oppfatning av personlig 

ansvar (Argyris 1992:48). Modell I er slik en forsvarsskapende bruksteori. Den gir et 

organisasjonsmessig forsvarsmønster som er selvlukkende og anti-dobbelkretslærende, og 

som motsetter seg overraskelser og sjeldne hendelser. Å forsøke å endre et slikt 

forsvarsmønster er nettopp et eksempel på sjeldne hendelser og overraskelser (Argyris 

1990:109).  

 

De såkalte forsvarsrutinene fører til at den læringen som skjer, kun går tilbake til det enkelte 

individet. Dette fordi de styrende variablene i Modell I ikke åpner for kritisk refleksjon. De 

styrende variablene er ”definer mål og forsøk å oppnå dem”, ”maksimer vinning og minimer 

tap” og ”vær rasjonell”. Den fjerde er ”minimering av generering og ekspresjon av negative 

følelser”, og er den som er mest relevant i forhold til avhandlingens problemstilling, fordi den 

berører formidling og kommunikasjon av tilbakemeldinger. Hvis vi følger denne styrende 

variabelen videre, blir handlingsstrategien da å beskytte seg selv ved hjelp av 

forsvarsmønstre, som for eksempel å skylde på andre eller fortrenge følelser og behov. Dette 

vil gi en organisasjon med såkalte defensive normer, som for eksempel mistillit og 

rivalisering (Argyris og Schön 1996:93). Slike normer gjør at man ikke er villig til å teste ut 

sine teorier offentlig. Derfor er enkelkretslæring negativt i modell 1, i motsetning til 

dobbelkretslæring, som på sin side er avhengig av produktive resonnementer og en annen 

form for bruksteori. Enkelkretslæring hindrer dobbelkretslæring i Modell I. Modell II-
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bruksteorier impliserer produktiv tenkning og gir produktive konsekvenser i motsetning til 

defensive sådanne. Vi kan si at de fordrer et produktivt resonnement, som gir en organisasjon 

med såkalte produktive normer, der man har tillit til hverandre og rivalisering ikke 

forekommer (Argyris 1990:106–107). De styrende variablene innenfor Modell II er ”valid 

informasjon”, ”fritt og informert valg” og ”indrestyrt engasjement” (Argyris og Schön 

1996:117). Modell II søker å endre oppfatninger i den hensikt å basere dem på den mest 

valide og komplette informasjonen, og å sørge for at de involverte personene har sitt 

engasjement styrt innenfra (ibid). Modell II kobler artikulering og støtte. Men hvordan skal 

man realisere et indrestyrt engasjement i praksis, og hvem har ansvaret for å skape det? 

Tilbakemeldinger fra leder til medarbeider kan fremme engasjement og interesse hos den 

ansatte, og koble artikulering og støtte for å realisere organisasjonslæring.  

 

Modell I- og Modell II-bruksteorier gir ifølge Argyris og Schön ulike sett av såkalte sosiale 

realiteter (”social virtues”). Som vi skal se i kapittelet om ”Tilbakemeldingsdiskurser” 

(kapittel 6), vil dialogiske tilbakemeldinger kunne bygge ned de forsvarsrutinene som 

hemmer organisasjonslæring. Dette fordi denne tilbakemeldingsformen vil gi en form for 

anerkjennelse som motvirker behovet for rivalisering. Der skal vi se at bruken av 

tilbakemeldinger konkret kan bryte ned forsvarsrutinene og skape organisasjonslæring. Men 

organisasjonslæring rommer flere viktige begreper. En organisasjons læringssystem 

interagerer med bruksteorien på en måte som både opprettholder og forsterker dens 

konsekvenser (Argyris 1992:36).  

 

2.3.3 Læringssystemer 
 

Mens Modell I og II knyttes til individnivået, brukes O-I- og O-II-læringssystem om 

organisasjonsnivået. En organisasjons læringssystem skaper læringsforholdene i en 

organisasjon, og består av strukturelle og atferdsmessige forhold som til sammen hemmer 

eller fremmer organisasjonslæring. Eksempler på organisasjonsstrukturer er insentivsystemer 

som påvirker medlemmenes vilje til å undersøke (kan være tilbakemeldinger), formelle og 

uformelle kommunikasjonskanaler (bør være mer enn en årlig medarbeidersamtale) og fysiske 

romløsninger (skjæringspunkter). Disse strukturene er tilretteleggere (”enablers”) i den grad 

de legger til rette for organisasjonsundersøkelser (Argyris og Schön 1996:28). I forhold til 

avhandlingens problemstilling er det de såkalte atferdsmessige trekkene ved 
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organisasjonslivet som skal vies mest plass. Vi skal bare være klar over at de strukturelle 

forholdene er en forutsetning for de atferdsmessige forholdene, idet det for eksempel ikke vil 

være mulig å formidle tilbakemeldinger uten at det finnes formelle og uformelle 

kommunikasjonskanaler. De atferdsmessige forholdene i en organisasjon er nærmere bestemt 

kvaliteter, meninger og følelser som betinger interaksjonsmønstre blant personalet, og som 

påvirker organisasjonsundersøkelser. Disse interaksjonsmønstrene kan være vennlige eller 

fiendtlige, intime eller distanserte, åpne eller lukkede, fleksible eller rigide, 

konkurransepregede eller samarbeidspregede, risikosøkende eller risikounngående, og 

produktive eller defensive (ibid).  

 

Av dette forstår vi at en organisasjons læringssystem står i et gjensidig påvirkningsforhold til 

de bruksteoriene som dens medlemmer bringer med seg. Mens individuelle bruksteorier 

bidrar til å opprette og opprettholde organisasjonens læringssystem, bidrar læringssystemet til 

å forsterke og restrukturere individuelle bruksteorier. For at medlemmene av en organisasjon 

skal klare å avdekke og modifisere læringssystemet som betinger de rådende mønstrene av 

organisasjonsundersøkelser, blir såkalt deutrolæring avgjørende (Argyris og Schön 1996:29). 

Deutrolæring knyttes til refleksjon over organisasjonens systemnivå; det vil si refleksjon over 

eget læringssystem. Når tilbakemeldinger ikke brukes som et grunnlag for 

organisasjonslæring, og samtidig er nedfelt som en målsetting i organisasjonens formelle 

dokumenter, står vi overfor en inkongruens mellom organisasjonens stilltiende handlingsteori 

og dens uttalte teori. Gjennom deutrolæring kan organisasjonen utvikle sin kapasitet for 

organisasjonslæring. Argyris og Schön bruker dessuten begrepet deutrolæring for å beskrive 

skiftet fra O-I- til O-II-læringssystem. Dette fordi deutrolæring på organisasjonsnivå er helt 

avhengig av det samme på individnivå, det vil igjen si et skifte fra Modell I- til Modell II-

bruksteori. Disse korrelerte skiftene er en viktig grunn til at de skrev boken ”Organizational 

learning II” (ibid). 

 

På samme måte som de fleste individer har Modell I-bruksteorier, har de fleste organisasjoner 

O-I-læringssystemer. Læringssystemet i Modell I bidrar til å forsterke de individuelle 

bruksteoriene som ikke åpner for kritisk refleksjon, og skaper defensive normer som for 

eksempel mistillit og rivalisering. Samtidig bidrar læringssystemet til å forsterke de 

individuelle bruksteoriene. Fordi denne gjensidige påvirkningen mellom Modell I-

bruksteorier og O-I-læringssystemer motsetter seg deutrolæring og doble 
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tilbakemeldingskretser, står en dårlig rustet til å endre organisasjonens styrende variabler, 

normer og antakelser. Et O-II-læringssystem hviler på en Modell II-bruksteori og gir et 

læringssystem som er i stand til å endre sine styrende variabler, normer og antakelser. Her vil 

organisasjonen ha en innebygd kapasitet for dobbelkretslæring som kontinuerlig setter 

spørsmål ved det bestående. Derfor kan en slik læringsmodell heller ikke ses på som noe rigid 

og fiksert (Argyris og Schön 1996:112). Det er nærliggende å kritisere Argyris og Schön for 

at denne modellen er nærmest utopisk, men så sier de også at ingen av dem kjenner til en 

organisasjon som fullt ut har utviklet et O-II-læringssystem (ibid). Derfor må Modell II og 

O-II betraktes som idealer som kanskje aldri kan oppnås, bare tangeres. ”På hvilke måter, om 

i det hele tatt, er organisasjoner i den virkelige verden i stand til å lære?” spør forfatterne i 

bokens innledning. Dette spørsmålet bekrefter deres bevissthet om at vi snakker om O-II som 

et ideal, og at organisasjonslæring i utgangspunktet er krevende å oppnå.  

 

2.4 Oppsummering 
 

Når vi nå gjennom Argyris og Schön har etablert begrepet organisasjonslæring i forhold til 

avhandlingens problemstilling, ”Hvordan kan bruken av tilbakemeldinger fremme 

organisasjonslæring?”, kan det være hensiktsmessig med en oppsummering før vi går videre. 

Dette fordi begrepet er særlig komplekst og har svært mange bestanddeler. 

 

Veien mot organisasjonslæring går, som tidligere nevnt, gjennom de tre begrepene 

organisasjonshandlinger, organisasjonsundersøkelser og organisasjonskunnskap. 

Samspillet er som følger: Organisasjoner er ”samarbeidende systemer som styres av de 

konstituerende prinsippene til en polis”. Når disse betingelsene er oppfylt, kan medlemmene 

handle på dens vegne, og vi får organisasjonshandlinger. For å få et mer fruktbart 

organisasjonsbegrep legger vi til Dales begrep om ledelsens ansvar for samordning og 

spesifisering av handlinger, for å plassere ledelsens rolle i organisasjonslæring, og for å 

understreke at organisasjoner er sosiale systemer som åpner for at lederen kan samordne og 

spesifisere medlemmenes handlinger gjennom tilbakemeldinger. Individet som undersøker 

forsøker å definere den situasjonen det står i, prøver å få oversikt og avgrense den, for å kunne 

gjenopprette strømmen av spontane handlinger. Individuelle undersøkelser blir 

organisasjonsundersøkelser dersom de har et skjæringspunkt. Men dette 
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kunnskapsproduktet blir organisasjonskunnskap bare hvis det blir lagret, enten i det 

kunnskapsarkivet organisasjonen forvalter, eller i organisasjonens meningssystem. Men vi er 

fortsatt bare der at dette kan føre til organisasjonslæring. Organisasjonens meningssystem 

består nemlig av handlingsteoriene; uttalt teori og bruksteori, der kongruens mellom disse 

bringer oss nærmere organisasjonslæring. Hvorvidt vi lykkes med å skape overensstemmelse 

mellom disse, avhenger av om vi tilhører Modell I- eller Modell II-bruksteori. Dette fordi bare 

Modell II åpner for deutrolæring, og dermed markeres et skifte fra O-I- til O-II-

læringssystemer. Det er bare deutrolæring som setter oss i stand til å avdekke og modifisere 

det læringssystemet som betinger de rådende mønstrene av organisasjonsundersøkelser. 

Samspillet mellom individ og organisasjon er slik at mens individuelle bruksteorier bidrar til å 

opprette og opprettholde organisasjonens læringssystem, bidrar læringssystemet til å forsterke 

og restrukturere individuelle bruksteorier. Slik blir deutrolæring på organisasjonsnivå 

avhengig av det samme på individnivå, det vil igjen si et skifte fra Modell I- til Modell II-

bruksteori. Et O-II-læringssystem gjør det mulig å oppnå organisasjonslæring ved å skape 

endring både i verdiene i bruksteorien og i dens strategier og antakelser. Da får vi en dobbel 

tilbakemeldingskrets, og vi har et tilfelle av dobbelkretslæring. Når tilbakemeldingskretsen er 

enkel, modifiseres strategiene eller antakelsene for å holde organisasjonsprestasjonene 

innenfor det området som er definert av eksisterende verdier eller normer, mens de sistnevnte 

blir stående uendret. Da får vi enkelkretslæring, som ikke er organisasjonslæring, men en 

form for instrumentell læring som er rettet inn mot effektiv måloppnåelse. 

 

2.4.1 Svakheter i Argyris og Schöns analyse av organisasjonslæring? 
 

Finner vi en inkonsistens i deres analyse ved at de på den ene siden kritiserer instrumentell 

læring (enkelkretslæring), og samtidig bruker et instrumentelt språk på et humant anliggende 

som dobbelkretslæring faktisk er? Er det grunnlag for å betrakte Argyris og Schöns analyse av 

organisasjonslæring som en teknisk tilnærming? Mens de har begreper for defensiv tenkning, 

som for eksempel å gå i forsvarsposisjon (Modell I-bruksteorier), får vi intet perspektiv på 

hvordan man konkret mellommenneskelig kan skape kritisk refleksjon og åpne slusene for 

negative tanker, og fortrenge følelser og behov for å unngå mistillit og rivalisering. Hvordan 

skal man kommunisere for å skape dobbelkretslæring, og hva blir læringslederens rolle i 

dette? Det kan synes som om deres analyse mangler perspektiv og fokus på kommunikasjon 

og språk i læringsprosessen.  
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På hvem sine premisser opererer Argyris og Schöns begrep om organisasjonslæring? 

Riktignok fungerer den doble tilbakemeldingskretsen i forhold til å omskape individuelle 

undersøkelser til organisasjonsundersøkelser, og dette samspillet muliggjør økt samsvar 

mellom individenes og organisasjonens ulike handlingsteorier. Men fungerer den i forhold til 

å skape sunne relasjoner i organisasjonen? Hva med den subjektive opplevelsen av 

interaksjonen mellom personalet, og mellom ledelsen og øvrige medarbeidere? Hvor blir det 

av individenes behov for individuelle tilbakemeldinger hos Argyris og Schön? Denne 

kritikken peker igjen mot mangelfullt perspektiv og fokus på kommunikasjon og språk i 

læringsprosessen. Det etterlyses en teori om organisasjonslæring der individenes behov for 

tilbakemeldinger på den jobben de gjør, settes på dagsorden.  

 

Argyris og Schön viser oss med sitt begrep om organisasjonslæring at tilbakemeldingskretsen 

i organisasjonen må være dobbel for at de individuelle undersøkelsene skal bli 

organisasjonsundersøkelser, og for at individene og organisasjonen skal oppnå økt kongruens 

mellom sine uttalte teorier og bruksteorier gjennom en endring av verdiene og antakelsene 

som ligger til grunn for handlingsteorienes handlingsstrategier. Deres fokus på 

tilbakemeldingskretser bekrefter relevansen av denne avhandlingens problemstilling på to 

måter. For det første gjennom det fokuset tilbakemeldinger har i deres analyse i og for seg. 

For det andre fordi de mangler et utviklet begrepsapparat for (1) formidlingen av (2) 

individuelle tilbakemeldinger på (3) de undersøkelsene individene foretar, at dette er (4) 

lederens ansvar, og at (5) tilbakemeldinger har flere funksjoner som fremmer 

organisasjonslæring. Samtlige punkter vil bli diskutert i denne avhandlingen.  

 

Fundamentet for neste kapittel er en antakelse om at Argyris og Schön har en mangelfull 

forståelse av John Dewey, som de bygger sitt læringsbegrep undersøkelse på. Kritikken som 

er antydet i dette kapittelet, kan betraktes som et resultat av at undersøkelse ikke er plassert i 

den konteksten begrepet oppstår i hos originalkilden. Mangelen oppstår fordi de i sin 

forståelse av organisasjonslæring ikke har gjort eksplisitt Deweys begrep om erfaring 

generelt, og erfaringens passive element spesielt. Som vi skal se, er undersøkelse del av 

erfaring, som igjen har et passivt element som er komplementært til det aktive der 

undersøkelsen har sitt utspring. 
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3 En videreutvikling av 

organisasjonslæring gjennom John 

Deweys erfaringsfilosofi  
 

3.1 Innledning 
 

Hvordan vil Deweys tilnærming til tilbakemeldinger som grunnlag for organisasjonslæring se 

ut? John Dewey (1852–1959) var en av Amerikas største filosofer og pedagoger fra det 19. 

århundre, og regnes som et sentralt medlem av pionergenerasjonen i amerikansk pragmatisme 

(Vaage 2001:130–131). Hans forfatterskap strekker seg over 70 år og teller 37 verker 

(Englund 1997:13). Deweys tekster er relevante i forhold til avhandlingens problemstilling, 

fordi Dewey har et tilbakemeldingsbegrep i sin erfaringsfilosofi som danner den konteksten 

som undersøkelse inngår i. Undersøkelse i deweyansk forstand er grunnlaget for 

organisasjonslæring hos Argyris og Schön, og for å kunne forstå hva undersøkelse er, må vi ta 

på alvor den konteksten begrepet befinner seg i hos Dewey og i hans originaltekster.  

 

Når Argyris og Schön har oversett betydningen av tilbakemeldinger for å fremme en form for 

organisasjonslæring som har undersøkelsen som sitt grunnlag, er det viktig at vi gir Dewey en 

stemme som tar et oppgjør med den mangelfulle forståelsen av hans undersøkelse. Dette fordi 

vi ikke får noen organisasjonslæring i deweyansk forstand så lenge bruken av undersøkelse 

ikke er i samsvar med Deweys lære. For å finne frem til den omtalte konteksten for 

undersøkelse skal vi først foreta en teoretisk og filosofisk analyse av sammenhengen mellom 

organisasjonslæring og tilbakemeldinger gjennom undersøkelse. Når denne sammenhengen er 

funnet, går vi først inn og bruker Deweys erfaringsfilosofi i et tilbakemeldingsperspektiv. 

Deretter settes hans filosofi inn et organisasjonsperspektiv for å videreutvikle et 

organisasjonsbegrep som fremmer organisasjonslæring.  
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3.2 Deweys erfaringsfilosofi i et tilbakemeldingsperspektiv 
 

Ifølge John Dewey er læring fundert i livserfaring (Dewey 1938a:51). Derfor var han 

gjennom hele sitt forfatterskap engasjert i utviklingen av en erfaringsfilosofi. Denne 

erfaringsfilosofien kan gi oss noen perspektiver på hvordan bruken av tilbakemeldinger kan 

danne grunnlag for organisasjonslæring. Som pragmatisk filosof og reformpedagog kritiserte 

Dewey den rådende tradisjonelle og reseptive læringsformen i skolen, og har av mange blitt 

betraktet som intellektuell bærer av en snever aktivitetsorientering og en snever 

individsentrering – en kritikk han søkte å verge seg mot hele sitt liv (Englund 1997:11). 

Denne kritikken kan belyse hvorfor Argyris og Schön ikke bruker tilbakemeldinger som et 

grunnlag for organisasjonslæring. 

 

John Dewey har påvirket også norsk reformpedagogikk i store deler av det 20. århundre; også 

i vårt land ble ”learning by doing” et slagord med stor gjennomslagskraft for pedagogisk teori 

og praksis. Skiftet fra ”learning by listening” til ”learning by doing” må imidlertid betraktes 

som en ufullstendig tolkning av Deweys tekster, da hans fullstendige formulering fra 

”Applied Psychology” (1889) var ”Learn to Do by Knowing and to Know by Doing” (Vaage 

2001:130). Ifølge Sveinung Vaage er ikke et fokus på handling tilstrekkelig for å forklare 

læringsprosesser hos Dewey. Det sentrale er relasjonen mellom kunnskap og handling (ibid). 

Dette er en tolkning som etter min mening ikke fanger Deweys grunnleggende filosofiske 

argument for læring. I likhet med Argyris og Schön synes det som heller ikke Vaage har lagt 

merke til helheten i Deweys erfaringsbegrep. Dette fordi det ikke er grunnlag for verken 

rekonstruksjon av erfaring (Deweys læringsideal) eller en relasjon mellom kunnskap og 

handling uten det såkalte passive elementet, som vi kommer tilbake til i kapittelet om ”Aktiv 

– Passiv. Handlinger må gis tilbakemeldinger” (kapittel 3.2.2.) Vi har allerede antydet at 

handling – doing – ifølge Dewey ikke er tilstrekkelig for å kunne forklare læringsprosesser. 

Derfor er argumentet her at det sentrale hos Dewey er relasjonen mellom handling og 

tilbakemeldinger når et individ eller en organisasjon skal lære. Det kan tenkes at Argyris og 

Schöns mangelfulle forståelse av hva undersøkelse innebærer i deweyansk forstand – som 

resulterer i at de ikke har med tilbakemeldinger i sin organisasjonslæringsteori – er et 

eksempel på at Dewey ikke klarte å verge seg mot kritikken av hans påståtte 

aktivitetssentrering.  
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Dewey kritiserte både “tradisjonell” og ”progressiv” utdanning, og fant at ingen av dem hadde 

en ideell tilnærming til læring. Der den tradisjonelle skolen satte sin lit til faget eller 

kulturarvens innhold, opphøyer progressivismen (beslektet med reformpedagogikken) den 

lærendes impulser og interesser. Ingen av disse verdisettene er tilstrekkelige i seg selv. Begge 

er essensielle. Dewey mente at ingen av dem lykkes fordi ingen av dem anvender prinsippene 

i en grundig utviklet erfaringsfilosofi (ibid). Derfor er erfaring nøkkelen til å forklare hvorfor 

læring hos individer og organisasjoner fordrer bruken av tilbakemeldinger.  

 

3.2.1 Undersøkelsens logiske sammenheng med erfaring  
 
Her skal vi søke etter den logiske sammenhengen mellom undersøkelse og erfaring. Dersom 

vi finner sammenhengen, kan vi si at tilbakemeldinger må inngå som en viktig del av en 

organisasjonslæring som har undersøkelsen som sitt grunnlag, fordi erfaring har et passivt 

element som er komplementært til det aktive der undersøkelsen har sitt utspring. Vår 

arbeidshypotese på dette stadiet i avhandlingen er altså at det passive elementet er det samme 

som tilbakemeldinger. Dette er viktig fordi Argyris og Schön selv sier at de baserer sitt begrep 

om organisasjonslæring på undersøkelse (Argyris og Schön 1996:30).  

 

Argyris og Schön bruker undersøkelse slik begrepet trer frem i boken Logic: The Theory of 

Inquiry fra 1938. For mitt prosjekt blir det nødvendig å søke både til denne og et bredere 

utvalg av Deweys originaltekster, og argumentere for at det ikke er hensiktsmessig å bruke 

hans begrep om undersøkelse uten å foreta en tilsvarende analyse av hans erfaringsbegrep og 

se disse to i sammenheng med hverandre. Analysen tar utgangspunkt i tekstene: Democracy 

and Education 1916 – The middle works, 1899–1924, Volume 9 (1985), Experience and 

Education (1938a), How we think – a restatement of reflective thinking to educative process 

(1933), Logic – The Theory of Inquiry (1938b) og Barnet og Læreplanen. I: Dale, Erling Lars 

(red.) Skolens undervisning og barnets utvikling. Klassiske tekster (1996) 

 

Ifølge Dewey kan vi ikke etablere en forståelse av undersøkelse uten å se det i sammenheng 

med erfaring, noe Argyris og Schön som kjent ikke gjør når de etablerer sitt begrep om 

organisasjonslæring. Sammenhengen mellom undersøkelse og erfaring finner vi ved å ta inn 

over oss at: ” […] knowledge revived when inquiry adopted as part of its own procedure and 
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for its own purpose […] This adoption is the radical characteristic of the experimental method 

of science.” (Dewey 1938b:94) 

 

Dewey sier her, i Logic – The Theory of Inquiry, at kunnskap ideelt tilegnes når 

undersøkelsen brukes som prosedyre, og at undersøkelsen som prosedyre er adoptert fra 

vitenskapens eksperimentelle metode. Her ser vi sammenhengen mellom begrepene 

undersøkelse og eksperiment. Hva er så forbindelsen mellom undersøkelse og erfaring?  

 

Gjennom neste sitat ser vi at denne forbindelsen nettopp går gjennom begrepet eksperiment: 

 
”I assume that amid all uncertainties there is one permanent frame of reference: namely, the organic 
connection between education and personal experience; or, that the new philosophy of education is 
committed to some kind of empirical and experimental philosophy. But experience and experiment are 
not self-explanatory ideas. Rather, their meaning is part of the problem to be explored. To know the 
meaning of empiricism we need to understand what experience is.” (Dewey 1938a: 25) 

 

Her ser vi at undersøkelse er en del av eksperiment, som på sin side ikke kan ses atskilt fra 

erfaring. Dermed etableres og klargjøres (1) sammenhengen mellom begrepene og (2) 

argumentet for at det ikke er hensiktsmessig å bruke hans undersøkelse i etableringen av 

organisasjonslæring uten å foreta en tilsvarende analyse av hans erfaringsbegrep og se disse 

to i sammenheng med hverandre. Når vi søker kunnskap, må vi følge undersøkelsen som 

prosedyre, og grunnlaget for undersøkelsen er erfaring. Erfaring har en bestemt betydning hos 

Dewey. Hvilken?  

 

Erfaring er her ikke i tråd med den greske filosofiens splittelse av erfaring (kropp) og 

tenkning (intellekt) (Dewey 1985:281–282). Erfaring er ikke en motsetning til såkalt rasjonell 

kunnskap og tenkning, men tvert i mot en forutsetning for dette. Gitt en verifisering av 

arbeidshypotesen, betyr det at skal en organisasjons medarbeidere lære av den jobben de gjør, 

må det skje gjennom tilbakemeldinger med et innhold som appellerer til medarbeidernes 

erfaringer. Læring blir da en utvikling innenfor erfaringen, som skjer ved hjelp av og med 

henblikk på erfaringen.  

 

Videre er erfaring en kombinasjon av det ting gjør med oss med henblikk på modifisering av 

våre handlinger – der noen videreføres, mens andre blir holdt tilbake – og hva vi kan gjøre 

med dem for å skape nye endringer (ibid). De enkelte delene av denne definisjonen vil bli 
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utdypet i løpet av dette kapittelet. For å kunne bestemme hva de enkelte delene er, har jeg lett 

etter erfaringens bestanddeler i et utvalg av Deweys tekster, og kommet frem til at erfaring 

inneholder tre ordpar som må betraktes som gjensidig avhengige. 

 

Sammenfattet kan vi si at konstituerende for erfaring er interaksjon og kontinuitet innenfor og 

mellom erfaringens tre dikotomier, som utgjøres av begrepsparene aktiv–passiv, logisk–

psykologisk og prospektiv–retrospektiv. Dersom dette er ivaretatt, kan erfaringen føre videre 

til rekonstruksjon, men bare hvis erfaringen får blomstre i en demokratisk gruppe som 

benytter perspektivtakende kommunikasjon og undersøkelsen som metode.  

 

Interaksjon og kontinuitet innenfor og mellom de tre begrepsparene avgjør – ved siden av 

begrepsparenes tilstedeværelse – erfaringens fruktbarhet og verdi, og derav hvorvidt 

erfaringen kan føre til rekonstruksjon. Rekonstruksjon av erfaring er Deweys læringsideal. I 

dette ligger at ikke all læring er utdannende. Derfor fører ikke all læring til 

organisasjonslæring. Vi må skille mellom erfaringer som er utdannende og som kan føre til 

organisasjonslæring, og erfaringer som ikke er utdannende og som ikke kan føre til 

organisasjonslæring. Dette poenget kommer vi tilbake til i kapittelet om ”Interaksjon og 

kontinuitet” (kapittel 3.2.6). For å finne frem til de aspektene og verdiene ved 

tilbakemeldinger som fremmer organisasjonslæring, brytes erfaringsbegrepet til Dewey opp. 

La oss først se nærmere på begrepsparet aktiv–passiv.  

 

3.2.2 Aktiv–passiv. Handlinger må gis tilbakemeldinger 
 
Dewey hevder at individet må gjøre noe når han eller hun forsøker å finne ut av noe, og at 

individets personlige handlinger samtidig hviler på et intellektuelt innhold (Dewey 1985:284). 

Denne hypotesen bygger Argyris og Schön på, idet de som kjent bruker undersøkelse som 

grunnlag for organisasjonslæring. Men aktivitet alene skaper ingen erfaring (Dewey 

1985:146). Det betyr at en undersøkelse som bare består av aktivitet, ikke fører til læring. 

Dette er startpunktet for det tilbakemeldingsbegrepet vi kan utvikle gjennom Dewey.  

 

Erfaringen omfatter nemlig et aktivt og et passivt element som er kombinert på en spesiell 

måte. På den aktive siden består erfaringen i å forsøke. Det aktive elementet er knyttet til 

begrepet eksperiment (Dewey 1985:280). La oss dvele litt ved dette før vi presenterer det 
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passive elementet. Hva betyr det at det aktive elementet er knyttet til eksperiment? Deweys 

erfaringsfilosofi er til dels abstrakt, og gjør det nødvendig å konkretisere forholdet mellom 

eksperiment og undersøkelse før vi går videre. Det er allerede gjort kjent at kunnskap tilegnes 

optimalt når undersøkelsen brukes som prosedyre, og at forbindelsen mellom undersøkelse og 

erfaring går gjennom begrepet eksperiment. Siden undersøkelse er en del av begrepet 

eksperiment, er det grunnlag for å hevde at undersøkelse er en operasjonalisering og 

spesifisering av eksperiment, og at det er her det aktive elementet kommer inn, nemlig ved at 

individet forsøker noe (doing). Men hva er det individet forsøker? Som kjent er erfaring en 

kombinasjon av det ting gjør med oss, og hva vi kan gjøre med dem for å skape nye 

endringer. Da forstår vi at erfaring, i og for seg, primært består av en aktiv relasjon mellom et 

individ og dets fysiske og sosiale omgivelser. Enhver erfaring er et samspill mellom individet 

og omgivelsene. Men det varierer på hvilken side initiativet ligger. I noen tilfeller ligger det 

hos individet, hvis aktive tendenser blir utløst av problemstillinger eller personer i 

omgivelsene slik at de konsekvensene individet til syvende og sist blir utsatt for, er de samme 

som de det selv forsøkte å skape. I andre tilfeller kommer initiativet til aktivitet fra 

omgivelsene – individet utsettes for konsekvenser som gjør at noen av dets forsøk (doing) 

videreføres, mens andre blir holdt tilbake (Dewey 1985:283). Det aktive elementet hos Dewey 

er individets handling rettet mot sine fysiske eller sosiale omgivelser, der det gjør et forsøk på 

å skape en endring, for eksempel i sitt daglige arbeid. 

 

Men uansett hvor initiativet til erfaringen ligger, må enhver erfaring alltid inneholde et passivt 

element i tillegg til det aktive for å kunne føre til læring – som hos Dewey er en utvikling 

innenfor og med henblikk på erfaringen, som tidligere nevnt. Dette er et element hos Dewey 

som Argyris og Schön ikke har synliggjort, og som gjør deres begrep om organisasjonslæring 

mangelfullt, idet de bygger begrepet på Deweys undersøkelse, som på sin side ikke kan ses 

løsrevet fra erfaring der det passive elementet er like essensielt som det aktive. For å kunne 

svare på hvordan bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring, 

må det etableres en mer helhetlig forståelse av organisasjonslæring. Derfor må vi finne ut hva 

det passive elementet i erfaringen er. 

 

På den passive siden er erfaring det å bli utsatt for. Mer konkret snakker vi nå om de 

konsekvensene individet utsettes for som følge av egne handlinger, direkte eller indirekte. 

Erfaring som forsøk (aktiv) involverer endring, men er et meningsløst overgangsstadium 
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dersom endringsforsøket ikke er knyttet til de konsekvensene som kommer som følge av 

endringsforsøket. Vi kan se for oss en bølge. Før bølgen slår mot oss (det passive elementet) 

har havet alltid gått tilbake noen meter på forhånd (det aktive elementet). Når vi erfarer noe, 

handler vi i forhold til det, vi gjør noe med det; så blir vi utsatt for eller lider under 

konsekvensene (Dewey 1985:146). Våre handlinger må transformeres til konsekvenser av 

handlingene, først da er det mulig å lære av dem (Dewey 1985:282). Igjen; handling som 

undersøkelse skaper ingen erfaring alene. 

 

Hva er så det konkrete uttrykket for disse konsekvensene Dewey snakker om? Hvis vi igjen 

går til teksten, finner vi at Deweys sentreringspunkt for læring er samspillet mellom individet 

og tingen, og individet og andre mennesker. ”The statement that individuals live in a world 

means, in the concrete that they live in a series of situations. It means, once more, that 

interaction is going on between an individual and objects and other persons.” (Dewey 

1938a:43). Å være til betyr å leve i en serie av situasjoner i samspill med tingen og med 

medmennesket. Individet handler i forhold til tingene og medmenneskene det omgir seg med, 

og får deretter i retur de konsekvensene disse handlingene medfører for det selv, for tingen 

eller for medmenneskene. 

 

Det er grunnlag for å hevde at disse konsekvensene er det samme som tilbakemeldinger, 

kommunisert fra ett individ til et annet. Riktignok snakker Dewey om samspill mellom 

individ og ting, der både den aktive siden av erfaringen (barnet tar på kokeplaten) og den 

passive siden (det brenner seg) er intakt. Men dette er ikke en erfaring før den involverer 

kontakt og kommunikasjon med et annet menneske, det vil si oppdrageren som skal oppdra 

barnet, læreren som skal sørge for at elevene tilegner seg lærestoffet, eller lederen som skal 

skape en lærende organisasjon. Mulighetene til å realisere organisasjonslæring er små dersom: 

” The educator […] is unfaithful to the fact that all human experience is ultimately social: that 

it involves contact and communication” (Dewey 1938a:38). 

 

Læring er i siste instans sosial, idet læring involverer kontakt og kommunikasjon. Jeg tolker 

derfor konsekvenser (det passive elementet) skapt ved kontakt og kommunikasjon som 

tilbakemeldinger på individets handling (det aktive elementet). Når erfaringer ikke blir 

oppfattet som konsekvenser av en handling, blir de rene tilfeldigheter for oss: ”Blind and 

capricious impulses hurry us on heedlessly from one thing to another. So far as this happens, 
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everything is writ in water.” (Dewey 185:146) 

 

Handlinger som ikke får tilbakemeldinger, er ”skrift i sand” fordi det finnes ikke noe før eller 

etter i slike erfaringer. Det finnes intet tilbakeblikk og ingen forutsigelser, og følgelig ingen 

betydning (Dewey 185:147). Dette betyr at det daglige arbeidet medarbeideren gjør (det 

aktive elementet), må integreres ved at medarbeideren i etterkant får tilbakemeldinger fra 

lederen (det passive elementet). Dette er vårt utgangspunkt, men ikke i seg selv tilstrekkelig 

til å besvare hvordan tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring. 

 

3.2.3 Logisk–psykologisk. Innholdet i tilbakemeldingen må psykologiseres 
 

Det aktive elementet; det å forsøke, det vil si medarbeiderens handling, må også ha en 

meningsfull hensikt for å få betydning for individet, fordi: ”It is such isolation of an act from a 

purpose which makes it mechanical” (Dewey 1985:149). Når man på arbeidsplassen opplever 

et skille mellom handling og hensikt, blir ens arbeid mekanisk og mulighetene for å skape en 

lærende organisasjon er små, siden dette virker inn på medarbeiderens interesse for å bidra til 

organisasjonens kollektive læring i siste instans. La oss gå videre inn i Deweys tekster og se 

om han har begreper for forholdet mellom innhold og individ som gir mulighet for at 

innholdet i tilbakemeldingen skaper mening for den enkelte. 

 

I tillegg til det aktive og det passive elementet ved Deweys erfaringsbegrep, består erfaring 

også av en logisk og en psykologisk side. Den logiske siden av erfaringen dreier seg om 

innholdet individet skal tilegne seg (Dewey 1996:32). Dewey skiller mellom det umiddelbare 

innholdet (proximate subject matter) og det grunnleggende innholdet (ultimate subject 

matter). Han peker på det paradoksale ved at det innenfor logisk teori er enighet om 

førstnevnte, men hersker det stor uenighet om sistnevnte, og at dette er problemet ved den 

logiske siden av et intellektuelt innhold (Dewey 1938b:2). Mens det hersker enighet om at 

relasjoner uttrykt ved ord som er, er ikke, dersom etc., tilhører faget logikk, tar konsensusen 

slutt når det kommer til hvordan og hvorfor de temaene som gis form av disse termene, utgjør 

logikkens innhold. Deweys prosjekt er å vise logikkens grunnleggende innhold (Dewey 

1938b:3). Et prosjekt som må ses i lys av andre definisjoner av logikk – for eksempel at 

logikk betraktes som vitenskapen om nødvendige lover i tenkning, og at den er en teori om 

rekkefølgen av relasjoner som er uavhengige av tenkning (Dewey 1938b:2).  
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Deweys hypotese er at alle logiske former med sine karakteristiske egenskaper oppstår 

innenfor håndteringen av undersøkelse, og angår kontroll av undersøkelser (ibid). Det betyr at 

vi bruker – og trenger – et intellektuelt innhold for å håndtere og kontrollere undersøkelsene 

våre. Fordi undersøkelser, som tidligere nevnt, er en generell karakteristikk av 

sammenflettingen av tenkning og handling, der vi beveger oss fra tvil til løsningen av tvil, 

trenger vi også hele tiden ny kunnskap i form av tilbakemeldinger på jobben vi gjør. Vi kan si 

at logiske former befinner seg innenfor et spekter av intellektuelle innhold. Disse refererer 

blant annet til skolefagene, vitenskapene, kursemner, råd og budskap – kort sagt alle formelle 

og uformelle læringssituasjoner der den lærende eksponeres for et innhold som til en viss grad 

er nytt. Innenfor spekteret av mulige logiske former befinner vi oss ved innholdet i 

tilbakemeldingen som skal formidles fra leder til medarbeider som grunnlag for 

organisasjonslæring.  

 

Mens den logiske siden av erfaringen peker på selve innholdet som skal formidles og tilegnes, 

omfatter den psykologiske siden innholdets forhold til individet. Når innholdet er blitt 

psykologisert, er det betraktet ut fra og påkaller nåværende tendenser og aktiviteter hos 

individet. Mening skapes ved at den som skal formidle et innhold til en som skal tilegne seg 

dette innholdet, på forhånd og underveis psykologiserer det. Dette stiller krav til lederen om at 

innholdet i tilbakemeldingen han skal formidle, appellerer til medarbeiderens individuelle 

erfaringer. Den logiske og den psykologiske siden ved erfaringen er likeverdige og gjensidig 

avhengige av hverandre (Dewey 1964:33). Dette er et eksempel på at Dewey ikke satte 

individet foran eller over innholdet, og derfor ikke stod for den snevre individsentreringen han 

har blitt kritisert for.  

 

Det er en forbindelseslinje fra den psykologiske siden av erfaringen til Deweys begrep om 

metode. Metode beskrives av Dewey som hvordan innholdet i en erfaring utvikler seg mest 

effektivt og fruktbart (Dewey 1985:159). Deweys metode brukes her om lederens formidling 

av tilbakemeldinger til sin medarbeider. Hvordan lederen kommuniserer (metoden han 

bruker) sitt budskap (innholdet), fører ikke frem mot læring dersom det isoleres fra 

medarbeiderens erfaringer: ”The assumption that method is something separate is connected 

with the notion of the isolation of mind and self from the world of things” (ibid). 
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Dersom medarbeiderens erfaringer ignoreres i tilbakemeldingssituasjonen, får vi en uheldig 

dualisme der lederen atskiller sitt budskap og medarbeiderens erfaringer, og vi får et syn på 

læring som ren kognisjon. Ved å betrakte læring som ren kognisjon holder man ikke bare 

læringens iboende aktive sider, men også dens emosjonelle sider utenfor. Like galt går det 

dersom man oppfatter erfaring som primært praktisk og ikke kognitiv (Dewey 1985:285). 

 

Uten bevisstheten om at medarbeiderens individuelle erfaringer må inkluderes i lederens 

tilbakemeldinger, motvirkes individuell læring og organisasjonslæring på flere måter. Uten en 

slik forbindelseslinje vil budskapet for det første oppfattes rent formelt og symbolsk (Dewey 

1996:36). Dette betyr ikke at det nødvendigvis er noe galt med det formelle og det symbolske. 

Tvert imot har symbolet kraft i seg til å fungere som den optimale metoden, hvor innholdet i 

tilbakemeldingen som formidles, finner veien til medarbeiderens bevissthet der det kan vokse 

og brukes i videre aktivitet og forståelse. Dette skjer når ”symbolet virkelig symboliserer – 

når det står for og oppsummerer virkelige erfaringer individet allerede har hatt” (ibid). I 

motsetning til dette idealet står tilbakemeldinger som avledes og formidles fra lederen til 

medarbeideren på en utvendig og ferdigtygd måte, med det resultat at tilbakemeldingene som 

individene får, verken fremmer individuell læring eller organisasjonslæring. Den andre 

ulempen med utvendige og ferdigtygde tilbakemeldinger er at de fører til mangel på 

motivasjon hos personen, ettersom budskapet ikke appellerer til – eller finner veien til – et 

behov, en drift eller et krav vedkommende har. Nettopp derfor må man psykologisere 

innholdet som skal formidles. Nøkkelordet for å følge denne tanken videre er utforming av 

mål. En organisasjon med organisasjonslæring som mål står sterkere rustet til å oppnå dette 

målet når den er i stand til å knytte sine medarbeideres individuelle erfaringer til utformingen 

av mål. Dette fordi de er klar over ”betydningen av at den som skal lære, deltar i utformingen 

av de målene som styrer individenes virksomhet under læreprosessens forløp”. Det er da 

viktig å forstå hva et mål egentlig er; hvordan det oppstår og hvordan det virker inn på 

erfaringen (Dewey:1938a:67). Hos Dewey er begrepet mål igjen knyttet til begrepet frihet:”It 

is, then, a sound instinct which identifies freedom with power to frame purposes and to 

execute or carry into effect purposes so framed” (ibid).  

 

Dewey snakker her om intellektuell frihet i sammenheng med kraften til måldannelse: ”The 

only freedom that is of enduring importance is freedom of intelligence, that is to say, freedom 

of observation and of judgement exercised in behalf of purposes that are intrinsically worth 
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while” (Dewey 1938a: 61). Kraften til måldannelse skapes ved at medarbeidernes 

intellektuelle frihet ivaretas. Dette fordi enhver fastsettelse av mål starter med en impuls – 

som igjen springer ut av medarbeideres individuelle erfaringer – og når den umiddelbare 

utførelsen av en impuls forhindres, forvandles den til et ønske (Dewey 1938a: 67). 

Menneskenes ønsker er på sin side den viktigste drivkraften til handling, og ønskets intensitet 

er et mål for hvor sterke anstrengelser som vil bli ytt (Dewey 1938a:70). For at lederen skal 

kunne skape motivasjon for organisasjonslæring blant sine medarbeidere, må han ivareta 

medarbeidernes intellektuelle frihet gjennom at den som skal lære, deltar i utformingen av de 

målene som styrer individenes virksomhet under læreprosessens forløp. En måte å gjøre dette 

på er å psykologisere innholdet i tilbakemeldingene slik at disse kommer i kontakt med de 

impulsene og ønskene som springer ut fra medarbeiderens individuelle erfaringer. Slik 

fremmes både individuell læring og motivasjon for organisasjonslæring. Blant annet derfor 

kan bruken av tilbakemeldinger være et grunnlag for organisasjonslæring.  

 

Den intellektuelle friheten gis vekst gjennom bruken av tilbakemeldinger (det passive 

elementet) på det arbeidet medarbeideren gjør (det aktive elementet), når innholdet i 

tilbakemeldingen har (1) en psykologisk karakter og (2) en logisk karakter. Dette fordi 

naturlige impulser og ønsker i alle tilfeller danner utgangspunktet. Men det blir ingen 

intellektuell vekst uten en omforming av impulsene og ønskene i den formen de først viser 

seg (Dewey 1938a:64). Psykologiserte tilbakemeldinger på individets handling kan bidra til 

denne omformingen. Hvilke andre aspekter ved tilbakemeldinger kan være med på å besvare 

hvordan bruk av tilbakemeldinger kan være et viktig grunnlag for organisasjonslæring?  

 

3.2.4 Retrospektiv–prospektiv. Tilbakemeldingens innhold må knyttes til 
fortidens og fremtidens erfaringer 

 

I tillegg til at erfaring har en aktiv–passiv og logisk–psykologisk dimensjon, rommer begrepet 

også en retrospektiv og en prospektiv side. Det innebærer at mens fremtiden knyttes til 

fortidens erfaringer (retrospektiv), gjør man samtidig bruk av fortidens erfaringer som en 

ressurs for utvikling i fremtiden (prospektiv) (Dewey 1985:85). 

 

Ved å knytte erfaringer fra fortid og nåtid sammen med målene og mulighetene for fremtiden, 

får vi en dynamikk der et fokus på elementene – ikke hver for seg, men sammen – fører til 
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læring. Det sunne prinsippet om at målene med læring ligger i fremtiden og dens umiddelbare 

materiale finnes i nåtiden, kan realiseres bare i den grad nåtidens erfaring strekkes tilbake til 

der erfaringen var i fortiden (Dewey 1938a:77). Det betyr at enhver lærer, oppdrager eller 

leder har innfridd dette læringsidealet når han ikke bare er opptatt av at eleven, barnet eller 

medarbeideren får tilbakemeldinger (passiv) på sine handlinger (aktiv) med et innhold 

(logisk) som påkaller individets individuelle erfaringer (psykologisk), men at dette innholdet 

også er valgt ut slik at fremtiden knyttes til fortidens erfaringer (retrospektiv) samtidig som 

man gjør bruk av fortidens erfaringer som en ressurs for utviklingen i fremtiden (prospektiv). 

 

Som kjent er erfaring hos Dewey knyttet til den eksperimentelle vitenskapelige metoden som 

gir et arbeidsmønster for den måten erfaringer blir brukt på og de betingelsene som må være 

til stede for at erfaringen skal bringe oss stadig videre (Dewey 1938a:88). Hvilken 

sammenheng finner vi så mellom denne metoden og disse to aspektene ved erfaringen? Den 

prospektive og den retrospektive siden av erfaringen er forbundet med den eksperimentelle 

vitenskapelige metoden ved at læreren, oppdrageren eller lederen ser langt fremover og 

betrakter enhver nåtidig erfaring som en bevegende kraft som påvirker hva fremtidige 

erfaringer vil være (Dewey 1938a:87). Her finner vi et fokus på individets læringspotensial og 

fremtidige kompetanse. Å fokusere på den lærendes fremtidige potensial blir da den 

prospektive siden av erfaring, mens den retrospektive siden ivaretas ved at nåtidens erfaringer 

så og si strekkes bakover. Å frigjøre hver enkelt medarbeiders kompetanse og potensial er 

selvsagt et mål for enhver organisasjon som ønsker seg organisasjonslæring. Ved at 

tilbakemeldinger som grunnlag for organisasjonslæring også har en prospektiv og retrospektiv 

karakter, er mulighetene større for å få til dette, men det forutsetter ekstra tid og rom. Denne 

tolkningen av Dewey innebærer at en leder som ønsker seg en lærende organisasjon, må 

kjenne sine medarbeidere. Hun må kjenne deres nåværende aktiviteter og muligheter i 

prospektiv og deres erfaringer i retrospektiv, og en måte å bli kjent med dem på er å bruke 

tilbakemeldinger aktivt som grunnlag for organisasjonslæring. 

 

Vi kan også bruke disse argumentene for å belyse en tilbakemeldingssituasjon der innholdet 

lederen skal formidle til sin medarbeider, er preget av konflikt og problemer. For at nåtidens 

erfaringer, det vi si det som er problematisk både for leder og arbeidstaker, skal kunne forstås 

og oppklares, må vi vite hvordan de har oppstått. Det kan være at lederens medarbeider har 

tatt seg friheter i form av påmelding til etterutdanningskurs til seg selv. Dette skal ifølge 
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regelverket avklares med leder. Lederen, som både er frustrert selv og er mottaker av de andre 

avdelingenes frustrasjon over å ikke få delta på den aktuelle kursrekken, har en mulighet til 

fremme organisasjonslæring ved at de begge lærer noe av dette som de tar med seg videre i 

organisasjonen. Poenget er at vi kan lære av problemene på arbeidsplassen dersom vi vet 

hvordan de har oppstått, problemene kan utvides inn i fremtiden bare i den grad de utvides til 

også å omfatte fortiden (Dewey 1938a:77). For eksempel kommer det frem i samtalen mellom 

leder og medarbeider at sistnevnte lenge har følt seg frustrert fordi han synes han har for lav 

kompetanse til å utføre jobben sin på en god måte. Siden han har behov for å være tilfreds 

med sitt eget kunnskapsnivå, meldte han seg på denne kursrekken uten å avklare dette med 

lederen på forhånd. Medarbeideren orket ikke å få et ”nei”, og hadde uansett tenkt å betale av 

egen lomme. Han fortalte at han i oppveksten stadig fikk høre fra sin far at han ikke dugde til 

noe, og derfor hadde et sterkt behov for å være dyktig. Lederen forstod nå at denne 

medarbeideren og hans ønske om å være dyktig (nåværende erfaringer og materiale) var 

viktig for å kunne oppnå organisasjonslæring (i fremtiden), og fikk innsikt i at 

medarbeiderens behov for å være dyktig hadde sammenheng med negative erfaringer fra 

oppveksten (nåværende erfaring som strekkes bakover til der den var i fortiden). På slutten av 

samtalen gikk det opp for lederen at denne medarbeideren hadde et stort ubrukt potensial som 

organisasjonen trengte for å kunne være endringsdyktig.  

 

Organisasjonslæring innebærer alltid en eller annen form for endring, akkurat som erfaring 

gjør det på individnivå. Men for at endringen skal gi mening, må den bevisst forbindes med 

forsøkets konsekvenser. Når en aktivitet fortsetter videre etter at man har blitt utsatt for 

konsekvensene, når forandringen som skjer gjennom handlingen, blir reflektert tilbake slik at 

det skjer en forandring med individet, er selve strømmen av konsekvenser full av betydning. 

Vi lærer noe (Dewey 1985:146). For at denne forandringen som skjer gjennom handlingen 

skal kunne reflekteres tilbake, må de tre ordparene aktiv–passiv, logisk–psykologisk og 

prospektiv–retrospektiv være ivaretatt i læringsprosessen. Derfor har tilbakemeldinger også 

en viktig funksjon i forhold til å fremme refleksjon i arbeidet med å realisere 

organisasjonslæring.  

3.2.5 Tilbakemeldinger kan skape rekonstruksjon av erfaring  
 

Rekonstruksjon av erfaring, som er Deweys læringsideal, innebærer refleksjon. 

Tilbakemeldinger kan også fremme refleksjon, som igjen er en forutsetning for 
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organisasjonslæring gjennom deutrolæring (Argyris og Schön), det vil si refleksjon over eget 

læringssystem. Betingelsen er da at tilbakemeldingen på den ansattes handlingsforsøk er i 

kontakt med hans individuelle erfaringer i retrospektiv og prospektiv. 

 

Tenkning er nødvendig for intelligent læring, men rekonstruksjon av erfaring kan også være 

både sosial og personlig. Dewey begrenser seg derfor ikke til å snakke om læring av skolefag 

eller annet intellektuelt innhold. Like relevant som intellektuell læring, er sosial og personlig 

læring: ”It remains only to point out […] that the reconstruction of experience may be social 

as well as personal” (Dewey 1985:84–85). Det betyr at sosial og personlig rekonstruksjon av 

erfaring (læring) er en del av organisasjonslæring når undersøkelsen er det, og at innholdet 

som skal formidles i tilbakemeldingen, kan være intellektuelt, sosialt eller personlig. Ingen 

erfaring av betydning er mulig uten refleksjon som involverer: ”(1) a state of doubt, 

hesitation, perplexity, mental difficulty, in which thinking originates, and (2) an act of 

searching, hunting, inquiring, to find material that will resolve the doubt, settle and dispose of 

the perplexity“ (Dewey 1933:12). 
 

Det første leddet i denne definisjonen leder oss tilbake til Argyris og Schöns forståelse av 

Deweys undersøkelse. Som kjent forstår førstnevnte tvil som at man erfarer en problematisk 

situasjon som utløses av en uoverensstemmelse mellom de resultatene man forventer seg av 

en handling, og de resultatene som faktisk oppnås. Denne uoverensstemmelsen, som personen 

opplever som en overraskelse, blokkerer strømmen av spontane handlinger. Men er det i tråd 

med Deweys undersøkelse at den overraskelsen som opptrer i (den problematiske) 

situasjonen, også gir opphav til tenkning og handlinger som gjenoppretter strømmen av 

spontane handlinger? Argyris og Schön hevder dette (Argyris og Schön 1996:30). Mens de 

snakker om den gjensidige påvirkningen mellom undersøkeren og situasjonen som grunnlag 

for individuelle undersøkelser som kan føre til organisasjonslæring, vil jeg hevde at dette bare 

er tilfelle dersom det i situasjonen foregår kontakt og kommunikasjon i form av 

tilbakemeldinger mellom den lærende og oppdrageren, læreren eller – i vår sammenheng – 

lederen (Dewey 1938a:38). Poenget er at refleksjonen ikke vokser ut av situasjonen, men den 

refererer til den (Dewey 1933:99). Derfor må den lærende få tilbakemeldinger (passiv) på 

handlingene han gjør (aktiv), som ikke bare har en logisk, psykologisk, prospektiv og 

retrospektiv karakter, men som også viser til den aktuelle situasjonen de ansattes 

handlingsforsøk oppstod i. Dette blir en operasjonalisering av den ovenstående definisjonen 
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av refleksiv tenkning, annet ledd: “an act of searching, hunting, inquiring, to find material 

that will resolve the doubt, settle and dispose of the perplexity” (Dewey 1933:12). Siden vi 

som kjent – ifølge Deweys erfaringsfilosofi – ikke kan forstå begrepet undersøkelse uten at de 

ulike elementene i begrepet erfaring er tatt i betraktning, vil jeg hevde at Argyris og Schön 

har en mangelfull forståelse av undersøkelse (Dewey 1938a:25, 1938b:94). Denne mangelen 

resulterer blant annet i at de ikke bruker tilbakemeldinger som et grunnlag for 

organisasjonsmedlemmenes refleksjon over eget læringssystem (deutrolæring) og 

organisasjonslæring. 

 

Læringsprosesser som har som sitt sentreringspunkt å fremme tenkning, beskrives nærmere i 

Deweys såkalte erfaringsmodell (Dale 1996:233). Når en person opplever tvil i en 

problemfylt situasjon, og strømmen av spontane handlinger opphører, står han overfor en 

rekke reaksjonsmønstre. Han kan unnvike situasjonen eller droppe den aktiviteten han holdt 

på med og snu den til noe annet. Kanskje han reagerer med å dagdrømme og forestille seg at 

han hadde mer makt eller legitimitet, eller at han på en eller annen måte var i besittelse av det 

som skulle til for å takle problemene som oppstod i den gitte situasjonen. Eller han 

konfronterer situasjonen; i så tilfelle begynner han å reflektere (Dewey 1933:102).  

 

Fasene i en refleksiv erfaring, da forstått som tanketilstander, er: (1) løsningsforslag, der 

man mentalt forestiller seg en mulig løsning; (2) en intellektualisering av vanskeligheten eller 

perpleksiteten man følte (direkte erfart), hvor denne omskapes til et problem som skal løses, 

formulert som et spørsmål man søker å få besvart; (3) bruken av ett og ett løsningsforslag 

som styrende ideer eller arbeidshypoteser for å kunne initiere og styre sin observasjon slik at 

problemet man står overfor, defineres og klargjøres; (4) den mentale utarbeidelsen av ideen 

eller antakelsen, bestående av resonnering som ikke er den fullstendige slutningstakingen, 

men en del av den; og (5) anvendelse, ved hjelp av hypotesetesting, fysisk eller imaginær 

handling (for eksempel abstrakt tenkning) (Dewey 1933:107).  

 

Sekvensene i disse fem fasene eller funksjonene i tenkningen er ikke fiksert, og følger derfor 

ikke etter hverandre i en gitt rekkefølge. I tillegg kan én av fasene utvides og bli mer 

omfattende enn de andre (Dewey 1933:115–116). For eksempel venter ikke utarbeidelsen av 

hypotesen på problemformuleringen man ønsker å få besvart, og hypotesetestingen trenger 

ikke være endelig; den kan fungere som introduksjon til nye observasjoner og nye 
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løsningsforslag avhengig av hva som skjer som en konsekvens av den (ibid). Hvis den fører til 

visse konsekvenser, til bestemte forandringer i virkeligheten, blir den akseptert som virkelig. I 

motsatt fall blir den modifisert, og man gjør et nytt forsøk. Erfaringsmodellen er en 

beskrivelse av tanketilstander hos den lærende når han undersøker: ”Since the situation in 

which thinking occurs is a doubtful one, thinking is a process of inquiry, of looking into 

things, of investigating” (Dewey 1985:155). Ved at opplæringen er innrettet mot de fem 

fasene i erfaringsmodellen, får den lærende mulighet til å oppdage de nærmere forbindelsene 

mellom sine handlinger og følgene av dem.  

 

Men betyr dette at tenkning er en fullgod erstatning for tilbakemeldinger som grunnlag for 

organisasjonslæring? Nei. Tenkning består hos Dewey av to yttergrenser som representerer to 

helt ulike situasjoner for den lærende. Disse kaller han prerefleksiv og postrefleksiv. Den 

prerefleksive situasjonen refererer til den før nevnte vanskelige opplevelsen av tvil, 

overraskelse eller perpleksitet samt forvirring i begynnelsen, mens den postrefleksive 

situasjonen er avsluttende og preget av avklaring, enhet og løsning (Dewey 1933:106). For at 

medarbeiderens individuelle erfaringer skal kunne omskapes til læring, rekonstrueres, trenger 

han tilbakemeldinger på sine handlingsforsøk for å komme fra den prerefleksive til den 

postrefleksive fasen i sin tenkning. Forholdet (mellom tenkning og tilbakemeldinger) er at 

tilbakemeldinger er en nødvendig betingelse for tenkning som kan føre til rekonstruksjon av 

erfaring. Tilbakemeldinger er en nødvendig støttefunksjon for tenkning som kan føre til 

læring fordi all erfaring som kjent involverer kontakt og kommunikasjon mellom den lærende 

og læreren, hos oss lederen (Dewey 1938a:38). Vi vet også at refleksjonen ikke vokser ut av 

situasjonen, men refererer til den (Dewey 1933:99). 

 

Men hvor i læringsforløpet kommer tilbakemeldingen inn som nødvendig for å realisere et 

individs rekonstruksjon av erfaring? Erfaringsmodellen er som nevnt en beskrivelse av 

tanketilstander hos den lærende når han undersøker, der den lærende beveger seg fra den 

prerefleksive situasjonen preget av tvil, og deretter setter i gang sin undersøkelse hvor han til 

slutt når frem til den postrefleksive situasjonen, hvor tvilen etterfølges av avklaring, enhet og 

løsning (Dewey 1933:106). Jeg mener derfor det er grunnlag for å hevde at tilbakemeldinger i 

utgangspunktet kan komme inn når som helst under læringsforløpet, unntatt under den fjerde 

fasen (resonnering) og den femte fasen (hypotesetesting). Men det er særlig viktig, og 

avgjørende, at den lærende mottar tilbakemeldinger etter den femte og siste fasen med 
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hypotesetesting og anvendelse. Personen kan med andre ord ha behov for tilbakemeldinger 

underveis for å finne (1) løsningsforslag, (2) problemformulering og (3) arbeidshypoteser, 

men viktigst av alt er at han får tilbakemelding etter at han har avsluttet sin undersøkelse 

gjennom (4) resonnering som leder til (5) anvendelse. Erfaringsmodellen viser at 

tilbakemeldinger på handlinger kan fremme refleksjon som grunnlag for deutrolæring, som 

igjen er en forutsetning for organisasjonslæring.  

 

Med støtte fra tilbakemeldinger fra leder til medarbeider kan sistnevnte bevege seg fra den 

prerefleksive til den postrefleksive fasen preget av rekonstruksjon av erfaring. Han forstår 

hvorfor den vanskelige situasjonen preget av tvil oppstod. Hendelsen kan forstås, den kan 

forklares, vi sier at det er rimelig at det går som det går (Dewey 1985:152). Men hva skjer om 

medarbeideren ikke får tilbakemeldinger som forbinder den aktive handlingsfasen med den 

passive gjennomlevelsesfasen? Hva er det motsatte av refleksive erfaringer og reflektert 

handling? Ifølge Dewey er motstykket ”rutine” og ”lunefull oppførsel”. La oss ha vår 

medarbeider og hans leder i tankene når vi tar inn over oss følgende beskrivelse av såkalt 

rutine og lunefull oppførsel: ”The former accepts what has been customary as a full measure 

of possibility and omits to take into account the connections of the particular things done. The 

latter makes the momentary act a measure of value, and ignores the connections of our 

personal action with the energies of the environment.” (Dewey 1985:153) 

 

Den lunefulle oppførselen sier: ”ting skal være akkurat slik jeg tilfeldigvis liker i dette 

øyeblikk”, og rutinen sier ”la ting fortsette akkurat slik de har vært før”. Begge er uvillige til å 

ta på seg ansvaret for de fremtidige konsekvensene av nåtidens handling (ibid). En leder som 

gir tilbakemeldinger som fremmer refleksjon, aksepterer et slikt ansvar og skaper vilkår for 

deutrolæring og derfor organisasjonslæring. Men har alle ansattes individuelle erfaringer (det 

psykologiske elementet), i prospektiv og retrospektiv, en verdi for organisasjonslæring på 

arbeidsplassen?  

 

3.2.6 Interaksjon og kontinuitet  
 

Vi må skjelne mellom de erfaringene som i et organisasjonslæringsøyemed er noe verdt, og 

de som ikke er det. Det gjør vi ved å bruke prinsippene om kontinuitet (sammenheng) og 

interaksjon (samspill) som ikke er atskilt fra hverandre, men forenes og omfatter hverandre 
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(Dewey 1938a:51/44). Forbindelsen innenfor og mellom de tre ordparene måler hvor fruktbar 

eller verdifull erfaringen er. Kontinuitet og interaksjon er videre knyttet til objektive vilkår 

og indre vilkår (Dewey 1938a:42). Mens de objektive vilkårene er knyttet til miljøet og 

omgivelsene, knyttes de indre vilkårene til personlige behov, ønsker, hensikter og evner 

(Dewey 1938a:44). Derfor kan vi si at mens det passive og det logiske elementet tilhører de 

objektive vilkårene, finner vi det aktive og det psykologiske elementet i de såkalte indre 

vilkårene. Det retrospektive og det prospektive elementet tilhører begge sett av vilkår, fordi 

det på en og samme tid er noe den lærende har i seg, og noe miljøet kan påvirke, oppdage og 

ha innsikt i. Gjennom at tilbakemeldinger finnes som mulighet i de objektive vilkårene, kan 

ledere som tar dette i bruk, få innsikt i de ansattes indre vilkår og den potensielle 

kompetansen organisasjonen har bruk for. Bruken av tilbakemeldinger kan være med på å 

realisere organisasjonens samlede potensial som grunnlag for organisasjonslæring. Dette er et 

aspekt ved organisasjonslæring som Argyris og Schön ikke problematiserer, og som vi 

kommer tilbake til i kapittelet om ”Kampen om anerkjennelse i den ikke-lærende 

organisasjon” (kapittel 5.4). 

  

Kontinuitet refererer altså til sammenheng, men siden det er en eller en annen form for 

sammenheng mellom alle erfaringer – fordi enhver erfaring både tar opp noen av de 

erfaringene som har gått forut for den, og på en eller annen måte forandrer kvaliteten av dem 

som kommer etter den på godt og vondt – må vi spesifisere begrepet kontinuitet (Dewey 

1938a:35). Det gjør vi ved hjelp av vekst og hvilken retning veksten skjer; det vil si det målet 

den går mot (ibid). En medarbeider som vegrer seg for å dele sin kunnskap med de andre, kan 

selvsagt vokse til å bli enda flinkere til ikke å dele sin kunnskap. Men ser man på vekst som 

opplæring og opplæring som vekst, blir spørsmålet om vekst i en bestemt retning virker 

fremmende eller hemmende for vekst generelt (Dewey 1938a:36). Dette synes å være et 

hovedpoeng hos Dewey som gjør det mulig å skille læring som er utdannende fra læring som 

ikke er det. Å lære og stadig bli dyktigere på å ikke dele sin kunnskap med sine kollegaer er 

ikke-utdannende og følgelig ikke egnet for å fremme organisasjonslæring. En slik erfaring har 

ikke vekst i retning av organisasjonslæring. Kontinuitet er det kriterium som gjør oss i stand 

til å skille mellom de erfaringene som er utdannende, og de som ikke er det.  

 

Videre påvirker enhver erfaring de objektive vilkårene, hvorunder man har de følgende 

erfaringene (Dewey 1938a:37). Hvis en medarbeider har lært seg å snakke fransk, har han en 
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ny ferdighet og et nytt ønske. Samtidig har han forbedret de ytre vilkårene for fortsatt å lære, 

ved å gjøre seg mer mottakelig og lydhør overfor forhold som berører hans nye kompetanse. 

For eksempel ønsker han å foreslå for sin leder at han ønsker seg en rolle i bedriftens satsing 

på det franske markedet. Det vil da være lederens ansvar å ikke kaste medarbeiderens forslag 

over bord. Enhver erfaring er en bevegende kraft, og det er læreren, oppdrageren eller i vår 

sammenheng lederen med ansvar for å utvikle en lærende organisasjon, som har til oppgave å 

se i hvilken retning en erfaring peker (Dewey 1938a:38): ”Failure to take the moving force of 

an experience into account so as to judge and direct it on the ground of what it is moving into 

means disloyalty to the principle of experience itself” (ibid). Gjennom tilbakemeldinger kan 

lederen få innsikt i de ansattes indre vilkår og i hvilke retninger disse peker. Lederen ”må ha 

en innlevende forståelse av individer som individer, en forståelse som kan gi ham et begrep 

om hva som faktisk foregår i bevisstheten hos dem som er i ferd med å lære” (Dewey 

1938a:39). I så fall øker sannsynligheten for å kunne ivareta sammenheng i medarbeiderens 

erfaringer som fører til vekst og læring.  

 

Interaksjon, eller samspill, uttrykker det andre hovedprinsippet for tolkningen av en 

erfarings funksjon og betydning, og tillegger begge faktorene i erfaringen – de objektive og 

de indre vilkårene – samme rett. Enhver normal erfaring er et samspill mellom disse to settene 

av vilkår som til sammen utgjør de det vi kaller en situasjon (Dewey 1938a:42). Den gode 

leder vet at erfaring ikke oppstår i et vakuum, han kjenner betydningen av sammenheng 

(kontinuitet) i medarbeiderens erfaringer, og har innsikt i samspillet (interaksjonen) mellom 

medarbeiderens indre og objektive vilkår. Han vet derfor at han som en viktig del av 

medarbeiderens objektive vilkår, det vil si som del av hans eller hennes omgivelser, er med på 

å bestemme erfaringens karakter, slik medarbeiderens indre faktorer også gjør det. Vi kan si at 

den gode leder forstår seg selv som medskaper av sine medarbeideres læreprosesser.  

 

Fordi han har mulighet til å øve innflytelse på andres erfaringer og dermed på deres læring, 

har han en plikt til å fastlegge de omgivelsene som ved å være i samspill med de eksisterende 

evner og behov hos medarbeideren, skaper en erfaring som er verdt å ha. Det vil si som har 

vekst i retning av organisasjonslæring. Derfor medfører ansvaret for å velge ut de objektive 

vilkårene, i vår sammenheng innholdet i tilbakemeldingen, også ansvaret for å forstå 

behovene og evnene (de indre vilkårene) hos de individene som på et gitt tidspunkt skal lære 

noe (Dewey 1938a:45). Slik kan tilbakemeldinger være en ressurs for arbeidet med å realisere 
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organisasjonslæring. Men hvordan kan vi løfte de aspektene og verdiene ved tilbakemeldinger 

vi har funnet i Deweys erfaringsfilosofi, opp på et organisasjonsnivå? 

 

3.3 Deweys erfaringsfilosofi i et organisasjonsperspektiv 
 

Bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring fordi den gir en 

kommunikasjonskanal for fellesskap og demokrati (i betydningen solidaritet). Dette fanger 

ikke Argyris og Schön inn i sitt organisasjonsbegrep. Derfor skal vi sette Deweys 

erfaringsbegrep inn i et organisasjonsperspektiv der vi søker kjennetegn ved organisasjoner 

hvor bruken av tilbakemeldinger som kommunikasjonskanal fremmer organisasjonslæring. 

Dette er det primære anliggendet i dette kapittelet. Subsidiært kan det leses som en belysning 

av kritikken mot Deweys påståtte individsentrering. Mens Argyris og Schöns mangelfulle 

forståelse av undersøkelse er et eksempel på at Dewey ikke klarte å verge seg mot kritikken av 

sin påståtte aktivitetssentrering, med den konsekvens at tilbakemeldinger ikke inngår som et 

grunnlag for organisasjonslæring hos dem, forholder det seg omvendt her. Ettersom de ikke 

problematiserer individets indre vilkår når det kommer til en type organisasjonslæring som 

har undersøkelsen som sitt grunnlag, får vi ikke øye på individets behov for tilbakemeldinger 

på den jobben det gjør. Samtidig mistes betydningen av at arbeidet med å realisere 

organisasjonslæring må foregå innenfor en delt interesse. Med andre ord må det være 

interaksjon og kontinuitet mellom de indre og de objektive vilkårene for å realisere en type 

organisasjonslæring som har undersøkelsen som sitt grunnlag.  

 

3.3.1 Kommunikasjon 
 

Kommunikasjon er en særs viktig del av de objektive vilkårene. Disse har lederen for en 

organisasjon mulighet til å regulere gjennom å bruke tilbakemeldinger som en 

kommunikasjonskanal for fellesskap i arbeidet med å realisere organisasjonslæring. Men dette 

fordrer at han har innsikt i individets indre vilkår. De objektive vilkårene omfatter ikke bare 

det intellektuelle innholdet individet er i samspill med, men like mye det oppdrageren, 

læreren eller lederen gjør og måten han gjør det på, og hele den sosiale rammen for de 

situasjonene personen befinner seg i (Dewey 1938a:45). Derfor er det en leder sier og den 
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måten han kommuniserer det på, av stor betydning: ”the phrase ’objective conditions’ covers 

a wide range. It includes what is done by the educator and the way in which it is done, not 

only words spoken but the tone of voice in which they are spoken” (ibid). 

 

Vi ser at Deweys erfaringsfilosofi gir kommunikasjon en sentral plass. Han snakker om at alt 

sosialt liv er identisk med kommunikasjon, samtidig som all kommunikasjon (og dermed alt 

genuint sosialt liv) er utdannende (Dewey1985:8). Dette fordi det å motta kommunikasjon på 

godt og vondt er det samme som å få en utvidet og endret erfaring. Som kjent spesifiseres 

derfor begrepet kontinuitet da også til vekst, og hvilken retning veksten skjer i; det vil si det 

målet den går mot. Selv om det er viktig hos Dewey at medarbeiderne er delaktige i 

utformingen av virksomhetens mål, viser argumentasjonen ovenfor at målsettingen må ha en 

retning. Hvis vi bruker skolen som eksempel, er den underlagt en nasjonal læreplan som 

inneholder en rekke målsettinger for dens virksomhet. Ifølge Stortingsmelding nr. 30, ”Kultur 

for læring”, er også organisasjonslæring nedfelt som en målsetting skolen er underlagt 

(Stortingsmelding nr. 30:26–27). Ifølge Dewey er som kjent mål knyttet til frihet. Men det 

betyr ikke at lærerne med henvisning til sin intellektuelle frihet har anledning til å velge bort 

læreplanens målsettinger generelt, eller organisasjonslæring spesielt. Poenget er at man skaper 

motivasjon for organisasjonslæring ved at de ansatte får tilbakemeldinger på den jobben de 

gjør, med et innhold som er psykologisert og derfor er av interesse.  

 

Men vil organisasjoner der det brukes tilbakemeldinger som kommunikasjonskanal fra leder 

til medarbeider, nødvendigvis fremme organisasjonslæring? Nei. Ulike former for relasjoner 

innad i organisasjonen virker fremmende eller hemmende for læring. Det å være medarbeider 

i en organisasjon er ikke nødvendigvis det samme som å være i en relasjon som er sosial. Selv 

innenfor den mest sosiale gruppe kan det finnes relasjoner som ikke er sosiale overhodet. En 

rekke menneskelige relasjoner i sosiale grupper er mekaniske i stedet for sosiale, der 

mennesker bruker hverandre i vinnings hensikt. De bruker hverandre for å oppnå de 

resultatene de ønsker seg, uten referanse til eller omtanke for de intellektuelle og emosjonelle 

disposisjonene til menneskene de bruker (ibid). Slike maskinlignende relasjoner er et uttrykk 

for at den ene er den andre overlegen når det gjelder ferdigheter eller posisjon, for eksempel 

mellom leder og medarbeider: ”So far as the relation of […] employer and employee, 

governor and governed remain upon this level; they form no true social group, no matter how 

closely their respective activities touch one another. Giving and taking of orders modifies 
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action and results, but does not of itself effect a sharing of purposes, a communication of 

interest (ibid). 

 

Å være en mottaker av kommunikasjon er det samme som å få utvidet og endret sin erfaring 

uansett form for relasjon, på godt og vondt, men for at denne erfaringen skal være verdifull i 

betydningen utdannende (edukativ), må de objektive vilkårene være en sosial og ikke en 

maskinlignende relasjon. Først da vil erfaringens logiske karakter (innholdet) kunne appellere 

til individets indre vilkår (erfaringens psykologiske side). Å være mottaker av ordrer som 

modifiserer handlinger og resultater, er ikke tilbakemeldinger som fremmer 

organisasjonslæring, fordi en slik tilbakemeldingsform bare har det instrumentelle i seg og 

ikke verdier. Dermed opprettholdes dissonansen mellom bruksteori og uttalt teori. Dette er 

viktig, men er det ikke like viktig at det eksisterer en delt interesse for organisasjonslæring 

blant organisasjonens medlemmer? 

 

Et kjennetegn ved organisasjoner der bruken av tilbakemeldinger som kommunikasjonskanal 

fremmer organisasjonslæring, er altså at de innbyrdes relasjonene er sosiale. Dette fordi det i 

sosiale relasjoner finnes et potensial for fellesskap knyttet til formål. Ifølge Dewey oppstår 

fellesskap i kraft av de tingene individene eller medlemmene har til felles, og det er gjennom 

kommunikasjon man skaper muligheten til felles formål, oppfatninger, aspirasjoner og 

kunnskap (Dewey 1985:7). Tilbakemeldinger som kommunikasjonskanal kan bidra til å 

realisere felles formål.  

 

Relasjoner i en sosial gruppe som er mekanisk i stedet for sosial, arbeider sammen med sterk 

grad av samarbeid for et felles resultat, men gruppen utgjør ikke et fellesskap. Hvorfor ikke? 

Dersom medlemmene av organisasjonen er så interessert i et felles formål at de alle regulerer 

sine spesifikke aktiviteter med utgangspunkt i dette formålet, har de mulighet til å forme et 

fellesskap. Derfor skiller interesse en sosial relasjon fra en mekanisk sådan. Dersom 

relasjonene i organisasjonen er sosiale, er de ansatte interessert i å realisere 

organisasjonslæring. Men dette krever kommunikasjon, fordi hvert enkelt individ da trenger å 

vite hva de andre er opptatt av og opptatt med, og trenger å finne en måte å holde de andre 

informert om sitt eget formål og fremgang på. Tilbakemeldinger kan være et slikt medium for 

erfaring som må formuleres for å kunne kommuniseres. Men for å kunne formulere sin 

erfaring, må man tre ut av den, komme på utsiden av den og se den slik den andre ville ha sett 
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den; ta den andres perspektiv. Det betyr at personen må finne ut hvilke kontaktpunkter hans 

erfaring har med den andres liv, slik at han kan verdsette erfaringens mening: ”one has to 

assimilate imaginatively, something of another’s experience in order to tell him intelligently 

of one’s own experience” (Dewey 1985:9). Dewey sier at den kommunikasjonen som må til 

for å fremme rekonstruksjon av erfaring, har en perspektivtakende karakter som er tosidig. 

Fra før kjenner vi betydningen av at den lærende må få tilbakemeldinger fra sin leder på det 

arbeidet han gjør. For at lederen skal kunne være dyktig på dette, må han være i stand til 

perspektivtaking slik at innholdet som skal formidles (erfaringens logiske side) på bakgrunn 

av den jobben han gjør (erfaringens aktive side) i form av tilbakemeldinger (erfaringens 

passive side), får en karakter som appellerer til det enkelte individ (erfaringens psykologiske, 

prospektive og retrospektive side). 

 

Det nye han forteller oss her, er hvor viktig det er at denne perspektivtakingen ikke bare er 

lederens ansvar, men også ansvaret til de individene som utgjør organisasjonen. Konkret 

innebærer dette at det er et felles og gjensidig ansvar for perspektivtakende kommunikasjon 

mellom alle ledd og nivåer i organisasjonen; det vil si mellom kollegaer, fra medarbeidere til 

leder og fra leder til medarbeidere. Dersom vi følger denne logikken fullt ut, får vi at lederen 

også må få tilbakemeldinger med de samme kvaliteter som hans medarbeidere får, for å 

fremme at relasjonene i organisasjonen er sosiale i stedet for mekaniske, som utgangspunkt 

for felles visjon, kunnskap og læring. Hvorvidt bruken av tilbakemeldinger overfor ledere er 

like essensielt som overfor ansatte for å realisere organisasjonslæring, kommer vi tilbake til i 

kapittelet om ”Rommet for produksjon og reproduksjon av tilbakemeldingers verdi på 

arbeidsplassen” (kapittel 5.3), samt ”Genuin dialog og dialogiske tilbakemeldinger” (kapittel 

6.4). Men vi kan slå fast at tilbakemeldinger som inneholder perspektivtakende 

kommunikasjon, fremmer organisasjonslæring fordi den skaper et skjæringspunkt for deling 

av kunnskap og stimulerer til sosiale relasjoner der det finnes en interesse for 

organisasjonslæring som felles formål. Det viktigste verktøyet en leder har for å skape 

organisasjonslæring i sin bedrift, er kommunikasjon, noe som bekrefter hvor viktig 

tilbakemeldinger (som kommunikasjon) er som grunnlag for organisasjonslæring. 

 

Men hvilke fellesskap fremmer sosiale relasjoner, i motsetning til mekaniske, som 

utgangspunkt for kunnskapsdeling og organisasjonslæring? Hvilke typer fellesskap behersker 

perspektivtakende kommunikasjon i formidlingen av tilbakemeldinger?  
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3.3.2 Demokrati 
 

Vi kommer her tilbake til kategorien kontinuitet som kriterium for å kunne skille mellom de 

erfaringene som er verdifulle, og de som ikke er det (Dewey 1938a:33). I denne 

sammenhengen knyttes erfaring til kjennetegn ved de objektive vilkårene erfaringen oppstår 

under. Vi må skjelne mellom demokratiske og humane objektive vilkår på den ene siden, og 

eneveldige og disharmoniske objektive vilkår på den andre: ”The question I would raise 

concerns why we prefer democratic and humane arrangements to those which are autocratic 

and harsh?” (Dewey 1938a:34) For Dewey er det åpenbart at demokratiske og humane 

objektive vilkår gir en bedre kvalitet til den menneskelige erfaring, fordi mennesker i større 

grad enn under eneveldige objektive vilkår møtes med omtanke og respekt for individuelle 

erfaringer (ibid). Som kjent omfatter de objektive vilkårene ikke bare innholdet i 

tilbakemeldingen, men like mye det lederen gjør og den måten han gjør det på. Da er det av 

stor betydning at en organisasjons leder tilslutter seg det demokratiske idealet på veien mot 

organisasjonslæring. 

 

Dewey setter opp to kriterier for å måle verdien av sosialt liv, da i betydningen utdanning og 

læring som sosialt liv. Her anvendes kriteriene for å måle hvilken betydning sosialt liv har for 

læring i organisasjoner. Det første kriteriet er i hvor stor grad gruppens interesser deles av 

hver enkelt av dens medlemmer. Det andre kriteriet er i hvilken grad disse interessene preges 

av en fylde og en frihet som er i interaksjon med de potensielle interessene som kan assosieres 

med de eksisterende (Dewey 1985:105). Et system som (1) belønner deltakelse på vegne av 

fellesskapet, der (2) hvert enkelt individ er likeberettiget, og som (3) sikrer fleksible 

omstillinger av gruppens virksomhet gjennom interaksjon med dens potensielle 

interesseområder, defineres som demokratisk (ibid). Ledere av organisasjoner som bruker 

tilbakemeldinger, kan komme til å oppdage at disse fungerer som belønning for deltakelse i 

arbeidet med å realisere organisasjonslæring, dersom tilbakemeldingsformen signaliserer 

respekt for medarbeiderens individuelle erfaringer (det psykologiske elementet). Dersom en 

organisasjon evner dette, vil bruken av tilbakemeldinger kunne gjøre organisasjonen mer 

fleksibel og endringsdyktig, noe som besvarer hvorfor man i det hele tatt skal jobbe for å 

realisere organisasjonslæring.  

 

Et demokrati er noe mer enn en styringsform, til tross for den rådende retorikken i vår 
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dagligtale. Hos Dewey er det primært en tilstand av assosiert liv, en tilstand av forent og 

forbundet kommunisert erfaring (Dewey 1985:93). I vår sammenheng betyr det at 

organisasjonens medlemmer må jamføre sine egne handlinger med sine kollegaers; og 

betrakte andres handlinger som retningsgivende for sine egne. I en demokratisk organisasjon 

samarbeider individene om problemer som er felles. Når det organisasjonsmessige området 

for hva som er viktig og relevant virksomhet utvides – fordi det er felles – skjer det samtidig 

en utvidelse av de individuelle blikkene, som fører til: ”the breaking down of those barriers 

[…] which kept men from perceiving the full import of their activity “(ibid). 

 

En målsetting om å frigjøre eller realisere organisasjonsmedlemmenes potensial og samlede 

kompetanse på veien mot organisasjonslæring, har størst sannsynlighet for å lykkes i 

demokratiske organisasjoner der det råder solidaritet i betydningen perspektivtaking. Vi kan 

si at individenes potensial blomstrer i demokratiets hage. Derfor kan vi ikke bruke 

læringsidealet hans, rekonstruksjon av erfaring, uten også å se dette i lys av hans begrep om 

demokrati. Solidaritet som perspektivtakende kompetanse i en demokratisk organisasjon får 

relevans i vår sammenheng på flere måter. Dette vil bli utdypet i kapittelet om ”Kampen om 

anerkjennelse i den ikke-lærende organisasjon” (kapittel 5.4), men et eksempel kan være 

solidaritet mellom medlemmene av en organisasjon i betydningen åpenhet og interesse for 

sine kollegaers og medarbeideres undersøkelser. Solidaritet kan uttrykkes gjennom 

perspektivtakende tilbakemeldinger der kollegiet signaliserer at de er interessert i hverandres 

handlinger, undersøkelser og kunnskap. 

 

 

3.4 Essensen i rekonstruksjon av erfaring – en vurdering 
av Argyris og Schöns tolkning av undersøkelsen 

 
Hva har vi funnet så langt? Den teoretiske analysen av Deweys erfaringsfilosofi og 

erfaringsbegrep har nå kommet til veis ende, og det er tid for å foreta en oppsummering av 

hvilke aspekter ved bruken av tilbakemeldinger vi nå har funnet, relatert til Argyris og Schöns 

bruk av undersøkelse som grunnlag for deres organisasjonslæring (jf. Argyris og Schön 

1996:30). Analysen viser at dersom individuelle undersøkelser skal kunne vokse til 

organisasjonsundersøkelser og dermed organisasjonslæring, må de føre til rekonstruksjon av 
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erfaring hos individene. I essens innebærer dette ivaretakelse av interaksjon og kontinuitet 

innenfor og mellom erfaringens tre dikotomier; aktiv–passiv, logisk–psykologisk og 

prospektiv–retrospektiv. Dersom dette er ivaretatt, kan erfaringen føres videre til dens 

rekonstruksjon, men kun hvis erfaringen får blomstre i en demokratisk gruppe som benytter 

perspektivtakende kommunikasjon og undersøkelsen som metode. Denne essensen kan 

visualiseres ved denne modellen, som viser erfaringens bestanddeler og deres sammenheng. 
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Dette kapittelet har vist at tilbakemeldinger er et viktig grunnlag for organisasjonslæring, 

fordi de kan fremme læring og refleksjon hos individet dersom innholdet i tilbakemeldingen 

er psykologisert og har relevans for fortid og fremtid. Ifølge Dewey kan vi ikke etablere en 

forståelse av undersøkelse uten å se det i sammenheng med erfaring. Nå som vi har analysert 

og tolket hans erfaring, har vi som følge av bevisstheten om begrepenes sammenheng, også 

en grundigere forståelse av undersøkelse. Det betyr at vi nå har grunnlag for å utdype 

kritikken jeg antydet i kapittel 2.4.1 om (1) antakelsen om mangelfull forståelse av Deweys 

erfaring, og (2) at deres analyse mangler perspektiv og fokus på kommunikasjon og språk i 

læringsprosessen.  

 

Ved at Argyris og Schön har oversett helheten i erfaring generelt, inkludert det passive 

elementet i særdeleshet, har de tapt av syne betydningen av at bruken av tilbakemeldinger er 

et viktig grunnlag for organisasjonslæring. Og da tenkes det ikke på deres begrep om 

tilbakemeldingskrets (enkel og dobbel). Dette fordi disse ikke forteller noe om individets 

subjektive behov for å få tilbakemelding på sine handlingsforsøk når det skal lære. I stedet 

beskriver de doble tilbakemeldingskretser, formålstjenlige mekanismer som må være til stede 

hvis man ønsker seg organisasjonslæring. Den doble kretsen viser til de to 

tilbakemeldingskretsene som knytter den observerte effekten av handlinger sammen med 

strategiene, og de verdiene som tjener disse (Argyris og Schön 1996:21).  

 

Ved å ha oversett erfaring og dens passive element har Argyris og Schön en mangelfull 

forståelse av Deweys undersøkelse, som de bygger sitt begrep om organisasjonslæring på. Når 

medarbeidere opplever tvil, konflikt og forvirring som blokkerer strømmen av deres spontane 

handlinger, er det av avgjørende betydning at denne blokkeringen løses opp, slik at individet 

får gode muligheter for videre tenkning og handlinger for å gjenopprette den spontane 

aktiviteten slik at den kan føre til rekonstruksjon av erfaring. Ifølge Argyris og Schöns 

tolkning av Deweys begrep om undersøkelse er det overraskelsen som både blokkerer 

strømmen av spontane aktiviteter, og som gir opphav til videre tenkning og handling etter at 

strømmen av spontane aktiviteter har opphørt (Argyris og Schön 1996:30).  

 

Hvilke muligheter har individet for å lede sin tvil (som erfaring) fra den prerefleksive til den 

postrefleksive fasen, og dermed oppnå rekonstruksjon av denne erfaringen alene? Og vil dets 

individuelle forsøk da fremme organisasjonslæring? Ifølge Dewey er erfaring først og fremst 
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aktiv–passiv, ikke bare kognitiv, og vi vet at læring er avhengig av det passive elementet. 

Derfor er det neppe overraskelsen, som jo er kognitiv, som oppstår etter opplevelsen av tvil, 

som gir opphav til videre tenkning og handling. Fasene i en refleksiv erfaring er ikke 

komplette uten at den lærende får tilbakemeldinger fra sin lærer, oppdrager eller leder i 

direkte tilknytning til sine undersøkelser. Dewey viser at å skille den aktive handlingsfasen fra 

den passive gjennomlevelsesfasen ødelegger erfaringens vitale betydning. Dette betyr at en 

erfaring individet gjør seg utelukkende på bakgrunn av sin egen kognitive persepsjon av 

overraskelse, ikke er en erfaring av vital betydning, det vil si læring. Hva er det som løser opp 

blokkeringen av individets spontane handlinger når han eller hun opplever en overraskelse, 

det vil si en uoverensstemmelse mellom forventede og faktiske resultater av egen handling, 

slik at situasjonen er fylt av tvil? Målet er da å gå fra tvil til løsningen av tvil (Dewey 

1933:99).  

 

Mens Argyris og Schön hevder at overraskelsen både blokkerer og løser opp strømmen av 

spontane aktiviteter, mener jeg det er tilbakemeldingen som sørger for en oppløsning av 

denne blokkeringen slik at refleksiv tenkning som grunnlag for rekonstruksjon oppstår. At 

tvilen ligger i situasjonen, betyr ikke at individet lærer når det står i samspill med situasjonen 

alene. Grunnen til at Dewey vektlegger situasjon, er ikke denne i seg selv, men 

nødvendigheten av at det i situasjonen finnes noe som fremkaller tenkning og gir denne 

retning (Dewey 1933:100). Funksjonen til refleksiv tenkning er å transformere en situasjon 

der individet erfarer tvil og konflikt, til en situasjon der individet opplever klarhet, enhet og 

harmoni (Dewey 1933:101). Den lærende beveger seg her fra den prerefleksive til den 

postrefleksive situasjonen. Det er viktig å forstå at situasjon hos Dewey bare er en 

foranledning til refleksiv tenkning, og at refleksjonen derfor ikke vokser ut av situasjonen, 

men refererer til den. Det betyr at refleksiv tenkning som individuelt verktøy må utvides til 

noe mer enn situasjonen for å føre til rekonstruksjon av erfaring. Det er derfor rimelig å hevde 

at Argyris og Schön har tapt av syne en viktig del av de premissene for læring som 

undersøkelse bygger på hos Dewey. Undersøkelse er, som tidligere nevnt, en viktig 

byggestein i deres begrep om organisasjonslæring.  

 

En av grunnene til denne mangelen kan ligge i den andre kritikken jeg antydet i kapittel 2.4.1; 

som var Argyris og Schöns manglende fokus på språk og kommunikasjon i læringsprosessen. 

Ved at de ikke har analysert den konseptuelle rammen som undersøkelse befinner seg 
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innenfor, det vil si begrepet erfaring, har de også mistet forståelsen av at undersøkelse hos 

Dewey må foregå i en demokratisk gruppe som benytter tilbakemeldinger med 

perspektivtakende kommunikasjon for å føre til rekonstruksjon. Finnes det en inkonsistens i 

deres analyse ved at de kritiserer instrumentell læring samtidig som de bruker et instrumentelt 

språk på et humant anliggende som dobbelkretslæring (ut fra vår analyse av Deweys 

undersøkelse) faktisk er? 

 

Så langt har vi funnet to tolkninger av hva Deweys passive element er: (1) at dette elementet 

er de konsekvensene av aktiviteten (å forsøke) som selve tingen som ligger i situasjonen, gjør 

med det handlende individet, (2) at den passive siden er konsekvenser av individets forsøk i 

form av tilbakemeldinger fra en person som refererer til situasjonen. Avhandlingen legger 

sistnevnte til grunn for den videre drøftingen av hvordan tilbakemeldinger kan være et 

grunnlag for organisasjonslæring. Når lærer individet? Er det når det er i samspill med tingen 

i den situasjonen han er i, eller involverer læring tilbakemelding fra en person?  

 

For å styrke argumentet om at det er tilbakemeldinger fra en person Dewey snakker om når 

han betrakter det passive elementet som nødvendig for rekonstruksjon av erfaring gjennom 

undersøkelsen, settes det passive elementet nå (i neste kapittel) inn i en intersubjektiv ramme. 

Dette fordi en hovedpåstand hos Dewey er at intersubjektiviteten konstituerer subjektiviteten 

(Vaage 2001:133–135). Læring hos Dewey må derfor forstås som prosesser i intersubjektive 

felt, der det grunnleggende er at læring forutsetter sosial handling (ibid). Utgangspunktet for 

sosial handling er samhandling, derfor kan ikke læring hos Dewey lokaliseres til det enkelte 

individs bevissthet, men må analyseres som ”prosesser i en intersubjektiv vev”, der 

deltakernes mangfoldige relasjoner danner fokus for analysen av læring (Vaage 2001:136). 

Læring og refleksjon er de tilbakemeldingsfunksjonene vi har funnet så langt i vår analyse av 

hvorfor bruken av tilbakemeldinger er et viktig grunnlag for organisasjonslæring. Vi har sett 

at for å komme fra den prerefleksive til den postrefleksive fasen til Dewey, trenger vi 

tilbakemeldinger for å lære. Tilbakemeldinger er et avgjørende element i læringsprosessen, 

hva enten det dreier seg om læring for individer, grupper eller organisasjoner (Askew 

2000:1). Men tilbakemeldinger har trolig flere funksjoner for organisasjonslæring. For å finne 

disse skal vi se nærmere på begrepet intersubjektivitet. Både for å styrke avhandlingens 

tolkning av det passive elementet, og for å utvikle og nyansere det relasjonelle grunnlaget for 

hvordan bruken av tilbakemeldinger er et grunnlag for organisasjonslæring. 
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4 Tilbakemeldinger i et relasjonelt 

perspektiv 
 

4.1 Innledning 
 

Den tyske filosofen Martin Buber (1878–1965) er relevant for å vise hvordan bruken av 

tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring, fordi han representerer 

primærkilden som styrker avhandlingens tolkning av John Deweys passive element som 

tilbakemelding fra en person i motsetning til en situasjon. Like relevant er hans filosofi i og 

for seg, fordi vi gjennom den kan utvikle flere tilbakemeldingsfunksjoner som fremmer 

organisasjonslæring. Buber snakker verken om tilbakemeldinger eller organisasjonslæring, 

men om allmennmenneskelige fenomener som eksisterer mellom mennesker, også i 

organisasjoner. For å etablere det relasjonelle fundamentet for tilbakemeldinger som fremmer 

organisasjonslæring, anvendes også den nålevende tyske filosofen Axel Honneths 

anerkjennelsesteori. Når vi knytter de relasjonelle aspektene ved tilbakemeldinger til vilkår 

for organisasjonslæring, blir Argyris og Schöns begrep om læringssystem viktig. Som kjent 

består en organisasjons læringssystem av strukturelle og atferdsmessige forhold som til 

sammen hemmer eller fremmer organisasjonslæring. Som nevnt er det de atferdsmessige 

forholdene som får mest oppmerksomhet ut fra denne avhandlingens rammer og 

problemstilling. Likevel er vi klar over at de strukturelle forholdene er en forutsetning for de 

atferdsmessige forholdene, som er: kvaliteter, meninger og følelser som betinger 

interaksjonsmønstre blant personalet, og som påvirker organisasjonsundersøkelser (Argyris 

og Schön 1996:28).  

 

Vi skal i det følgende bruke Buber og Honneth for å lete frem hvilke kvaliteter, meninger og 

følelser som kan betinge disse interaksjonsmønstrene, og som på samme tid beskriver selve 

interaksjonen, nemlig intersubjektiviteten. Intersubjektivitet betyr ordrett det som er 

”mellom subjekter” (Sosiologisk leksikon 1997:136). Det intersubjektive kan betraktes som et 

felt, som møteplasser mellom individer, der den enkelte utveksler erfaringer med andre 
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gjennom deltakelse og kommunikasjon (Vaage 2001:133). Intersubjektivitet har derfor en 

sosial dimensjon som er konstituerende for kvaliteten på relasjonene og de intersubjektive 

handlingene som utspiller seg på møteplassen. Etter å ha sett hvordan Bubers begrep om 

intersubjektivitet skaper en plattform for å diskutere holdning (Buber) som overgang til 

anerkjennende handlinger (Honneth), utkrystalliserer anerkjennelse seg som en viktig 

tilbakemeldingsfunksjon som hjelper oss ytterligere til å forstå hvordan bruken av 

tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring.  

 

4.2 Holdning som sosial dimensjon ved intersubjektivitet 
 

Martin Buber knytter intersubjektivitet (det som er mellom mennesker) til sosial interaksjon, 

der det finnes en kontinuerlig dialog, distanse og relasjon mellom mennesker. Holdninger som 

fremmer eller hemmer tilbakemeldinger som grunnlag for organisasjonslæring, er en form for 

sosial interaksjon. Det viktige hos Buber er at den sosiale interaksjonen konstituerer en 

grunnleggende fenomenologisk komponent i den menneskelige erfaring som går forut for 

både de sosialorganisasjonsmessige og de rent psykologiske dimensjonene ved den 

menneskelige natur (Eisenstadt 1992:27). Det betyr at de sosiale dimensjonene ved 

intersubjektivitet ikke må forveksles med de organisasjonsmessige aspektene ved den sosiale 

virkeligheten, eller med en psykologisk oppfatning av oss som reduserer menneskelig erfaring 

til følelser eller det rent subjektive. Tvert imot omhandler fenomenologien forholdet mellom 

individers subjektive bevissthet og sosialt liv (Sosiologisk leksikon 1997:83). Slik blir 

selvbevissthet startpunktet for å forstå begrepet fenomenologi, som annetsteds defineres som: 

”læren om det som viser seg (kommer til syne, trer frem) for en bevissthet” (Politikkens 

Filosofi Leksikon 1993:148).  

 

Vi skal derfor fokusere på forholdet mellom medarbeidernes subjektive bevissthet og det 

sosiale livet på arbeidsplassen, der det finnes en kontinuerlig dialog, distanse og relasjon 

mellom mennesker (Buber), i vår sammenheng gjennom at man i større eller mindre grad får 

tilbakemeldinger. Men hva er det som befinner seg mellom medarbeiderens subjektive 

bevissthet og arbeidslivet som sosialt liv, som påvirker medarbeiderens fenomenologi? Dette 

er for Buber ånd, en bestemt form for nærvær, som er det intersubjektive elementet i 

relasjonen mellom mennesker. Graden av nærvær i relasjonen mellom leder og medarbeider 
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bestemmer innholdet i den fenomenologiske komponenten, det som trer frem for en 

bevissthet. Gjennom den fenomenologiske komponenten har Buber fanget et aspekt ved den 

sosiale virkeligheten som Vaage ikke gjør eksplisitt, og som skal vise seg å være essensielt for 

å besvare hvorfor bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring. 

Det er gjennom den fenomenologiske komponenten at Argyris og Schöns begrep om 

læringssystem utvides og nyanseres. Det er en viktig forskjell på intersubjektivitet og 

interaksjonsmønstre som Argyris og Schön fokuserer på i sitt begrep for læringssystem. 

Interaksjonen er medskaper av og derfor del av intersubjektiviteten. Interaksjon mangler 

derfor den fenomenologiske komponenten. For å finne ut hvilke kvaliteter, meninger og 

følelser som betinger interaksjonsmønstre blant personalet og som påvirker 

organisasjonsundersøkelser, må vi starte med intersubjektiviteten. Hvis ikke behandler vi bare 

symptomer og ikke hvordan sykdommen kan heles; det vil si hvordan et mål som 

organisasjonslæring kan nås.  

 

Martin Buber stiller seg et antropologisk filosofisk spørsmål når det gjelder menneskets natur, 

og understreker sterkt at en oppfatning av mennesket som separat individ ikke er adekvat. Det 

er den intersubjektive komponenten og orienteringen mot det transcenderende – det som 

overstiger eller overskrider menneskets erfaring – som er det mest fundamentale for autentisk 

menneskelig erfaring (ibid). Med det menes at individet blir til som (helt) menneske bare i 

møte med andre mennesker der ånd er til stede og gir nærvær i relasjonen. Det betyr at vi må 

starte med relasjon som begrep når vi skal besvare hvorfor bruken av tilbakemeldinger kan 

være et grunnlag for å realisere organisasjonslæring. Holdninger blir da det konkrete uttrykket 

for hvordan en leder kan møte sin medarbeider som et Du i tilbakemeldingssituasjonen. 

 

4.2.1 Jeg-og-Det- og Jeg-og-Du-relasjoner – menneskets tvefoldige holdning til 
verden 

 

Bubers poetiske mesterverk – Jeg og Du – gjenspeiler forfatterens grunnleggende perspektiv, 

nemlig at Jeg blir til som et helt menneske bare i møte med et Du. Dette fordi jeget er 

tvefoldig (Buber 1992a:5). Dersom vi møter den andre som et Du, møter vi ham med hele vårt 

vesen og blir hele: ”Jeg blir til ved Du’et. Idet jeg blir Jeg, sier jeg Du.” (Buber 1992a:13) 
 

Hva mener Buber med dette synet på forholdet mellom subjektets Jeg og dets forhold til 
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objektet som objekt eller subjekt? Møter vi ikke andre mennesker som et Du hver eneste dag? 

Lytter vi ikke alltid til en konsert eller leser en bok som et Du? Følger vi ikke alltid ordentlig 

med – lytter vi ikke egentlig – til vår medarbeider når han vil si oss noe? Buber mener at vi 

ikke gjør det. Akkurat som menneskets Jeg er tvefoldig, er dets holdning til verden tvefoldig 

eller tosidig, som en konsekvens av de grunnordene det kan si; som er ordparene Jeg–Du og 

Jeg–Det (ibid). Tosidigheten peker derfor på begge bestanddelene i ordparene ut fra 

menneskets tvefoldige holdning til sine omgivelser. Det betyr at ”Jeg” i grunnordet Jeg–Du er 

noe annet enn Jeg i grunnordet Jeg–Det (ibid). Hvilket Jeg det er snakk om, avhenger av om 

vi sier Du eller Det. Når er det så vi mennesker er i en relasjon med andre der vi stiller med – 

og helt og fullt er – hele vårt vesen?  

 

Buber sier at en Jeg–Det-relasjon aldri kan sies med hele vårt vesen, og motsatt at en Jeg–Du-

relasjon alltid og bare kan sies med hele vårt vesen (Buber 1992a:6). Når Jeg står overfor et 

medmenneske som et Du, da er han ikke en ting blant ting, og består heller ikke av ting 

(Buber 1992a:10). Når jeg trekker ut måten han snakker på og betrakter den isolert, er han 

ikke lenger et Du. Når vi er i et Jeg–Det-forhold, bruker og erfarer vi Det som objekt. Dette er 

naturlig og noe vi stadig må gjøre. Problemet oppstår i den grad mennesket slår seg til ro med 

de tingene det erfarer og bruker. Da ”lever han i det forgangne, og hans øyeblikk er uten 

presens, uten nærvær” (Buber 1992a:14). Som motsetning til å leve i det forgangne, hvor 

gjenstandene bare består i å ha vært, setter Buber opp det å leve i det nærværende, det 

ventende og varende (ibid). Forhold er gjensidighet. Mitt Du virker på meg likesom jeg på det 

(Buber 1992a:17). Men hvordan kan vi konkret bruke Bubers begrep om menneskets 

tvefoldige holdning til sin omverden når vi vil besvare hvorfor tilbakemeldinger er et viktig 

grunnlag for organisasjonslæring? 

 

Erling Lars Dale bruker ordparet Jeg–Det for å beskrive undervisning som gir vellykkede 

læreprosesser, det vil si at den lærende (subjektet) utvikler en relasjon til det innholdet han 

skal tilegne seg (objektet) (Dale1999:121). En nærværende relasjon. Det-verdenen betraktes 

hos Dale som skoleundervisningen med de ordnede strukturene denne preges av. I en 

strukturert undervisning som preges av fremmedgjøring og kjedsomhet, risikeres det at 

elevene ikke etablerer en relasjon til faginnholdet (Dale 1999:25). Dermed har vi en mislykket 

læringsprosess. Dette kan unngås ved at relasjonen til innholdet som objekt (Jeg–Det) 

etableres ved at subjektet forholder seg til objektet som subjekt (Jeg–Du). Mens 
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undervisningen som situasjon har en konstant som Det-verden, knytter den lærende seg til 

dens innhold ved uregelmessig å tre ut av denne og midlertidig entre Du-verdenen, der han 

møter innholdet som et Du for så å gjøre objektet som han møtte som subjekt, til formulert 

kunnskap gjennom å vende tilbake til undervisningens Det-verden. Slik at: ”Kun som et Det 

kan undervisningen inngå i erkjennelsens stoff – i Jegets kunnskapsforråd” (Dale 1999:122). 

Dale bringer ordparet Jeg–Du inn i undervisningen ved argumentet om elevens potensielle 

tilnærming til faginnholdet som et annet subjekt i motsetning til objekt; et møte som foregår i 

elevens indre dialoger: ”Elevens samhørighet med sin sak levendegjør et Du for elevens jeg” 

(Dale 1999:123). Duets øyeblikk foregår i den lærendes indre dialoger når undervisningens 

objekt åpenbarer seg som et Du (Dale 1999:124). Det betyr at undervisningen må legge til 

rette for at den lærende kan møte innholdet som et Du. Dale argumenterer for at selv om 

lærerne ikke kan virkeliggjøre undervisningens Du fullt ut og konstant, kan de likevel 

bekrefte Duet ved å innskrive mening, glede og ærefrykt i undervisningsarbeidet slik at 

innholdet berøres av Duets verden (ibid).  

 

Dales bruk av Buber er original, da man lett kan havne i en tolkning av Buber som hevder at 

Jeg–Det utelukkende har en negativ betydning. Det Buber sier, er: ”Grunnordet Jeg–Det er 

ikke av det onde – likesom materien ikke er av det onde” (Buber 1992a:44). Derimot er det av 

det onde hvis mennesket lar dette grunnordet herske og materien fremelskes som det værende 

(ibid). Hvordan står så Deweys læringsideal, rekonstruksjon av erfaring, i forhold til Bubers 

to grunnord? Det argumenteres her for at erfaring i utgangspunktet tilhører Bubers Det-

verden, men for at individet skal oppnå en rekonstruksjon av erfaring, må det i løpet av 

læringsepisoden være i kontakt med Du-verdenen. Dette fordi (1) rekonstruksjon av erfaring 

fordrer at det psykologiske elementet er ivaretatt, og muligheten for at subjektet skal kunne 

knytte seg til objektet som subjekt, må sies å ligge nettopp der det logiske elementet er 

blitt psykologisert, slik at det er betraktet ut fra og påkaller nåværende tendenser og aktiviteter 

hos individet, og (2) fordi det passive elementet, i form av tilbakemelding, både er nødvendig 

for å skape læring og samtidig legger til rette for at den lærende kan møte innholdet som et 

Du.  

 

Det psykologiske og det passive elementet åpner vinduet mot Du-verdenen på gløtt, og gir 

enhver leder muligheten til å realisere en relasjon og en kommunikasjon mellom seg selv og 

sin medarbeider der det innholdet lederen formidler, beveger seg innenfor Duets verden. Den 
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lærende må få muligheter til å gi seg hen til innholdet. Dale viser hvordan man kan oppnå 

vellykkede læreprosesser ved å ta utgangspunkt i en Jeg–Det-relasjon, ved at den lærende 

knytter seg til innholdet som objekt ved å møte objektet som subjekt, og gjennom formulering 

trer tilbake til undervisningens Det-verden med objektet omgjort til kunnskap. Dales tolkning 

av Duet som subjektets møte med objektet som subjekt, brukes her til å støtte Deweys 

argument om hvordan erfaringens logiske element (innholdet) må stå i forhold til dens 

psykologiske side (den lærendes individuelle erfaringer). Dales argument om at Duets nærvær 

finnes i elevens indre dialoger, ser jeg i forhold til Deweys beretning om fasene i en refleksiv 

erfaring, som Dewey forstod som tanketilstander. Derimot argumenteres det her for en 

utvidelse av Dales anvendelse av de to ordparene i forhold til vellykkede læreprosesser, 

gjennom Bubers intersubjektivitet, relasjon og ånd. Denne avhandlingen legger til grunn at 

Duets øyeblikk fremmer undersøkelsen i form av indre dialoger der individet møter et innhold 

som appellerer til det. Men for at disse øyeblikkene skal føre til rekonstruksjon av erfaring, 

må den indre dialogen forflytte seg fra det subjektive til det intersubjektive. Den indre 

dialogen må vokse inn i en ytre dialog med den som skal lære individet noe, for at 

læreprosessen skal bli vellykket. Derfor knyttes indre dialoger her til fasene i en refleksiv 

erfaring der individet ikke har mulighet til å rekonstruere sine erfaringer alene (Dewey). Dets 

forsøk (aktiv) må gis tilbakemeldinger (passiv) for at den lærende skal kunne komme fra den 

prerefleksive til den postrefleksive situasjonen. Derfor har ordparet Jeg–Du også en 

nødvendig gyldighet mellom den lærende som subjekt, og hans lærer, oppdrager eller leder 

som subjekt. Denne gyldigheten peker på begrepet tilbakemelding, som har i seg muligheten 

til å løse opp blokkeringen og gi opphav til videre tenkning og handling. Argumentet kan 

visualiseres slik: 

 

Undersøkelsen i situasjon 1 fører til prøve-og-feile-erfaringer (Dewey 1985:146). 

 
 Jeg–Det 
 

______________________________________________________________________ 

     

 

 
Tvil Erfaring 

uten vital 
betydning    

Overraskelsen 
blokkerer strømmen av 
spontane handlinger. 

 

Overraskelsen gir 
opphav til videre 
tenkning og handling. 
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Undersøkelsen i situasjon 2 fører til rekonstruksjon av erfaring (Dewey 1985:85–86, 

1938a:38, 1933:99–101) 

 

Jeg–Du  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Overraskelsen 
blokkerer strømmen av 
spontane handlinger. 

Rekonstruksjon 
av erfaring 

 

 

 

Tvil 

 

 

Et gjensidig påvirkningsforhold mellom person og 

undersøkelsen) blir da et Jeg–Det-forhold, mens et 

seg til å være et Jeg–Du-forhold (egen tolkning). V

legemliggjøres ved tingen eller levendegjøres ved

elementet bør levendegjøres, og har ved hjelp av or

gyldighet mellom den lærende som subjekt og hans

som strekker seg gjennom, forbi og utover det logis

tilbakemeldingen). Hvorfor er det så viktig at leder

tilbakemeldingssituasjonen, og hvordan kan lederen

 

4.2.2 Å bruke sin forholdskraft 
 

Til grunn for Jegets tvefoldighet ligger forskjeller i

mennesket er et forholdsvesen som har et grunnleg

med omverdenen (Buber 1992a:37), blir det viktig 

medarbeideren ved formidling av tilbakemeldinger

mellomværende (mellom mennesker) som ikke er n

spenningsfeltet mellom Jeg og Du: ”Den er ikke so

men den er som den luft du ånder i” (ibid). Ånden d

fordi: ”Mennesket lever i ånden når det formår å sv

forholdet med hele sitt vesen. Bare ved hjelp av sin
Tilbakemelding fra 
person gir opphav til 
videre tenkning og 
handling. 
situasjon (Argyris og Schöns tolkning av 

slikt mellom person og person har spiren i 

i kan si at det passive elementet enten kan 

 hjelp av tilbakemeldingen. Det passive 

dparet Jeg–Du også en nødvendig 

 lærer, oppdrager eller leder som subjekt, 

ke elementet (innholdet i 

en møter sin medarbeider som et Du i 

 gjøre det?  

 bruk av såkalt forholdskraft, og fordi 

gende behov for å oppleve nærvær i møte 

at lederen bruker sin forholdskraft overfor 

. Forholdskraft må forklares ut fra ånd, et 

oe jeg har inne i meg, men som blir til i 

m blodet, som følger sitt kretsløp i deg, 

annes i utvekslingen med omverdenen 

are sitt Du. Det formår det når det trer inn i 

 forholdskraft formår mennesket å leve i 
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ånden” (ibid). En egen opplevelse av overraskelse i situasjonen (som tilbakemelding) vil ikke 

kunne gi personen dette nærværet, og vil derfor bli en Jeg–Det-relasjon der han ikke er til 

stede med hele sitt vesen, noe som ikke vil gi en rekonstruksjon av erfaring, det vil si læring. 

Ånden er ikke i Jeget. Mens ånd utgjør det intersubjektive elementet i relasjonen mellom 

leder og medarbeider, er den fenomenologiske komponenten det sosiale aspektet ved 

intersubjektivitet, som påvirkes av i hvilken grad ånd er til stede og gir nærvær i relasjonen. 

 

Mennesket som forholdsvesen trenger å oppleve nærvær også i situasjoner der det får 

tilbakemeldinger på den jobben det gjør i organisasjonen. I motsetning til en situasjon der 

personen føler tvil som peker tilbake til situasjonen, og som får ham til å tenke, kan 

tilbakemeldinger fra lederen gi det nærværet han trenger for å gå fra den prerefleksive fasen 

til den postrefleksive. Tilbakemeldinger kan skape dette nærværet. Som Buber gjorde, søker 

vi etter: ”… konkrete psykologiske realiteter som er født ut av menneskelig samhandling, 

fremfor alt de psykologiske realitetene som skapes gjennom gjensidig interaksjon mellom 

individene – og som ligger utenfor det enkelte individs kapasitet” (Eisenstadt 1992:5). 

Tilbakemeldinger kan være en slik realitet. Dermed er avhandlingens tolkning av det passive 

elementet til Dewey som tilbakemelding fra en person, ytterligere styrket, og Argyris og 

Schöns tolkning av at det er overraskelsen som løser opp blokkeringen i læringssituasjonen og 

fører til refleksiv tenkning, tilsvarende svekket. Tilbakemelding hos Dewey må være del av 

Du-verdenen fordi læringsprosesser hos Dewey oppstår i intersubjektive felt, som hos ham er 

møteplasser mellom individer, og ånd oppstår bare intersubjektivt når subjektet møter den 

andre som et Du.  

 

Hvorvidt man bruker sin forholdskraft eller ikke, henspeiler på Bubers begrep om 

intersubjektivitet, der det i den sosiale interaksjonen finnes en kontinuerlig dialog, distanse og 

relasjon mellom mennesker. Men hvordan kan en leder møte sin medarbeider som et Du i 

tilbakemeldingssituasjonen? Mens arbeidslivet som samlivsform har en konstant som Det-

verden, knytter medarbeideren seg til innholdet i budskapet som lederen formidler til ham 

gjennom tilbakemeldinger, ved å tre ut av Det-verdenen og for en stund entre Du-verdenen 

gjennom møtet. Han blir møtt av – eller møter – sin leder og hans budskap (innholdet) som et 

Du. Hos Buber er det menneskers holdninger til hverandre som kan være Jeg–Du. Ved 

artikuleringen som er nødvendig for å gi og noen ganger få tilbakemeldinger, trer vi tilbake til 

Det-verdenen: ”Bare tausheten overfor Duet, når alle tunger tier, bare den tause venten i det 
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uformede, upregede ord som tungen ennå ikke har dannet, lar Duet være fritt og står med det i 

den tilbakeholdte forbindelse hvor ånden ikke gir seg til kjenne, men er. Alle svar trekker 

Duet inn i Det-verdenen og binder det der” (Buber 1992a:37). Men dette er ikke bare negativt, 

sier Buber, for det nærværet som har ”stivnet til en ting blant ting, har fått den mening og 

bestemmelse i seg at det alltid på ny trer ut av forvandlingen” (Buber 1992a:38). For oss betyr 

dette at tilbakemeldinger som formidles med en holdning der lederen møter den lærende som 

et Du, bærer med seg et nærvær som medarbeideren som forholdsmenneske trenger. Når 

tilbakemeldingen er artikulert, har den for lengst blitt del av medarbeiderens og lederens Det-

verden, men bærer minner om nærvær. Hvilken form for holdning tilhører Du-verdenen? 

 

Buber skiller mellom tre typer holdninger som nedfeller seg i måten vi persiperer våre 

medmennesker på (Buber 1992b:10). Observatøren betrakter den andre som objekt separert 

fra seg selv og sitt personlige liv, og hans mål er å observere så mange trekk som mulig ved 

den andre. Objektet består av trekk. Iakttakeren separerer også den andre som objekt, men 

forsøker å sette seg selv til siden ved å iaktta fritt. Eksplorere. Bare i begynnelsen styres hans 

iakttakelse av eget formål, snart gir han seg selv ingen bestemt hensikt: ”All great artists have 

been onlookers” (ibid). Begge persiperer på en måte som ikke krever handling fra deres side, 

uansett om fokuset er summen av den andres trekk (observatøren) eller en eksistens 

(iakttakeren) (Buber2002:11). Å se derimot (”becoming aware”), handler om virkelig å se, i 

motsetning til å observere eller iaktta. Når vi ser, objektiverer vi ikke den andre: ”… in a 

receptive hour of my personal life a man meets me about whom there is something which I 

cannot grasp in any objective way at all, that says something to me” (ibid).  

 

At den andre sier noe til meg som entrer mitt liv, betyr ikke at han forteller meg noe, billedlig 

talt, om hvem han er. I så fall forlater vi Du-verdenen: ”I cannot describe the man in whom, 

through whom, something has been said to me. Were I attempt it that would be the end of 

saying.” (ibid) Tilbakemeldinger som impliserer sammenligninger og vurderinger, tilhører 

Det-verdenen. Det kan være at han trenger meg, det kan være noe med meg selv, eller det kan 

være at han har noe å lære meg (Buber 1992b:12). For å da kunne se ham, la ham entre mitt 

liv, må jeg akseptere ham (ibid). Når vi ser hverandre, settes vi i forbindelse med 

virkeligheten i det vi ser, derfor krever denne persepsjonen handling fra den som ser, og vi 

blir delaktige, medvirkende, aksepterende og ansvarstakende. Gjennom hvilken bestemt 

handling? 
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4.2.3 Gjensvar  
 
Når vi handler, trenger vi gjensvar, slik tolkes Bubers ”Dream of the doubble cry” (drømmen 

om dobbeltropet) (Buber 2002:1–3). Han forteller om en drøm der han ropte ut glede, frykt, 

smerte og triumf om hverandre. Når ropet hans stoppet opp, kom det langt borte fra et annet 

rop, som ikke var et ekko, men et rop som korresponderte med hans, på en måte som gjorde 

ham oppmerksom på at hans egne rop egentlig var fylt med spørsmål. Og nå fikk han respons 

på handlingen sin, han fikk svar på spørsmålene sine. Han fikk gjensvar. En slik respons (et 

gjensvar) kan dekkes gjennom tilbakemeldinger. Først ved gjensvaret ble hans handling 

virkelig: ”… the happening which gave rise to my cry has only now, with the rejoinder, really 

and undoubtedly happened” (ibid). Når vi virkelig ser, handler vi delaktig, aksepterende, 

medvirkende og ansvarstakende.  

 

Her står vi overfor et nytt argument for hvorfor tilbakemeldinger er et viktig grunnlag for 

organisasjonslæring. Argyris og Schön hevder at for å forstå hva det vil si for en organisasjon 

å lære, må vi vite hvordan en organisasjon handler, fordi læring i seg selv er en form for 

handling. Når en medarbeider utførerer en observerbar handling som er ny for en 

organisasjon, har vi den mest avgjørende testen på hvorvidt et bestemt tilfelle av 

organisasjonslæring har oppstått (Argyris & Schön 1996:8). Samtidig kjenner vi til deres 

fokus på kvaliteter, meninger og følelser som betinger de interaksjonsmønstrene som er en 

viktig del av en organisasjons læringssystem. Gjennom Martin Bubers filosofi har vi funnet at 

når vi handler, trenger vi gjensvar, først da blir vår handling virkelig for oss. Dette er en 

viktig kvalitet, mening og følelse ved de interaksjonsmønstrene som betinger en organisasjons 

atferdsmessige forhold, som sammen med de strukturelle utgjør en organisasjons 

læringssystem som hemmer eller fremmer organisasjonslæring. Det er også et eksempel på 

hvor viktig den fenomenologiske komponenten i Bubers begrep om intersubjektivitet er for å 

besvare avhandlingens problemstilling. Det er vanskelig å fange opp medarbeiderens behov 

for gjensvar på egne handlinger uten et intersubjektivt blikk på organisasjonslæring.  

 

For at individuell læring som grunnlag for organisasjonslæring skal fremmes, må 

medarbeiderens handlingsforsøk (Dewey) få tilbakemeldinger (det passive elementet). Dette 

fordrer at organisasjonens medlemmer bruker den forholdskraften de potensielt har i seg som 

forholdsvesener. For å kunne møte noen som et Du gjennom tilbakemeldinger, må vi virkelig 

se den andre. Denne holdningen er bare mulig gjennom ånd, et psykologisk produkt av det 
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nærværet som er mellom mennesker, og som overskrider individets muligheter alene. Den 

som virkelig ser den andre, handler i forhold til den andres handlinger. Det vil si at den andre 

får det gjensvaret han på bakgrunn av sine handlinger trenger. Tilbakemeldinger blir da 

gjensvarets konkrete uttrykk, og derfor er ikke en medarbeiders utførelse av en observerbar 

handling som er ny for en organisasjon, den mest avgjørende testen på hvorvidt et bestemt 

tilfelle av organisasjonslæring har oppstått. Den mest avgjørende testen på om et tilfelle av 

organisasjonslæring har oppstått, er om han har fått gjensvar eller ikke. Som Argyris og 

Schön selv hevder, læring er en form for handling.  

 

Men hvorfor er det så viktig for vår medarbeider å få gjensvar på handlingsforsøkene sine? 

Kan det tenkes at tilbakemeldinger kan dekke mer enn behovet for læring (Dewey)? For å 

besvare disse spørsmålene må Bubers begrep om mennesket som forholdsvesen gis et mer 

utdypende innhold, der Deweys begrep om tvil ses i lys av den tyske filosofen Axel Honneths 

begrep om anerkjennelse, som han har utviklet delvis gjennom sin tolkning av den 

amerikanske sosialpsykologen George Herbert Mead. 

 

4.3 Anerkjennelse som sosial dimensjon ved 
intersubjektivitet 

 

Vi har nå sett at holdninger er en viktig sosial dimensjon ved intersubjektivitet, fordi en leders 

forskjellige måter å persipere sin medarbeider på, gir ulike muligheter for å skape en relasjon 

der den ansatte får de tilbakemeldingene (det gjensvaret) han ut fra sine handlingsforsøk 

trenger for å fremme individuell læring som grunnlag for organisasjonslæring. For å kunne 

anvende Bubers holdningsbegrep, må vi forsøke å lete frem mulighetene for å 

operasjonalisere dette. Hvilke handlinger har paralleller til Jegets tvefoldige holdning til 

verden? For å besvare dette går vi nå fra holdning (Buber) til handling sammen med Axel 

Honneth. Honneth, som utvikler sin teori om anerkjennelse med støtte av sosialpsykologen 

George Herbert Mead. I likhet med ulike former for holdninger kan anerkjennelse, som er en 

spesifikk holdning som krever handling, være et psykologisk produkt av det nærværet som er 

mellom mennesker, og som overskrider individets muligheter alene. Slik blir anerkjennelse en 

annen viktig sosial dimensjon ved intersubjektivitet, som påvirker individets selvbevissthet. 

Anerkjennelse kan derfor være et eksempel på den fenomenologiske komponentens 
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avhengighet av hvorvidt ånd er til stede mellom leder og medarbeider.  

 

Senere skal vi se hvilket ordpar (Buber) anerkjennelse tilhører, og om det således åpner døren 

for Bubers ånd. Det er ikke nok å slå fast at tilbakemeldinger må formidles til individet på 

bakgrunn av dets handlingsforsøk for å skape læring. Vi vet jo at en viktig del av en 

organisasjons læringssystem er de atferdsmessige forholdene, nemlig kvaliteter, meninger og 

følelser som betinger interaksjonsmønstre (Argyris og Schön) og intersubjektivitet (Buber) 

blant personalet, og som påvirker organisasjonsundersøkelser. Mens Buber viste oss at 

behovet for gjensvar på våre handlinger er en slik kvalitet, viser Honneth gjennom sin 

tolkning av Mead individets behov for anerkjennelse. Anerkjennelse kan betraktes som en 

konkretisering av Bubers gjensvar, og er en relevant og viktig kvalitet for læringssystemet 

som utgjør læringsforholdene (Argyris og Schön) i en organisasjon. Fordi tilbakemeldinger er 

et medium som gir mulighet til å tilveiebringe anerkjennelse, blir Honneths sosialfilosofiske 

teori om anerkjennelse relevant for å belyse hvorfor bruken av tilbakemeldinger er et viktig 

grunnlag for organisasjonslæring. Buber har allerede lært oss at det er mange måter å se den 

andre på. For å klargjøre hva anerkjennelse er og om det tilhører Du- eller Det-verdenen, skal 

vi bruke hans skille mellom erkjennelse og anerkjennelse. 

 

 

4.3.1 Erkjennelse og anerkjennelse 
 

Honneth bekrefter Bubers tese om at vi må se hverandre for å kunne møte den andre som et 

Du, gjennom sitt skille mellom synlighet og usynlighet knyttet til erkjennelse og 

anerkjennelse. Honneth etterlyser et begrep for arbeid og arbeidsliv som har et utviklet blikk 

for hvor avhengig individet er av å få sosial anerkjennelse for egen virksomhet, det vil si de 

handlingene man gjør i sitt daglige arbeid. Det er viktig at det arbeidsbegrepet vi opererer 

med, ikke skjuler denne sammenhengen (Honneth 2003:45). 

 

For å komme frem til hva som skiller erkjennelse fra anerkjennelse, starter han med å snakke 

om to former for usynlighet; visuell usynlighet og sosial usynlighet (Honneth 2003:99). 

Forskjellen mellom disse utgjør det som må tilføyes erfaringen, erkjennelsen, for å skape en 

anerkjennelseshandling. Mens visuell usynlighet peker på en faktisk synsfeil som gjør det 

umulig å oppfatte den andre visuelt, peker sosial usynlighet på en ikke-eksistens i sosial 
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forstand, som åpenbart ikke har noe å gjøre med faktiske fysiske synsfeil (ibid). Å ”se tvers 

gjennom” noen er en slik sosial usynlighet som har en performativ side. Å vise noen at de er 

sosialt usynlige, er en handling som krever visse kroppshandlinger eller måter å forholde seg 

på. Det er her ikke snakk om enten en fullkommen sosial usynlighet eller en fullkommen 

sosial synlighet (Honneth 2003:100). Tvert imot finnes det grader av dette både fra den 

performative og den opplevelsesmessige siden. Den handlende kan være alt fra 

uoppmerksom, selvforglemmende ignorant til demonstrativt ydmykende, mens den som blir 

objektivert, ikke alltid er like sårbar for denne handlingen. Det kommer an på hvor aktivt og 

oppmerksomt han deltar i konteksten (ibid). Men for dem det gjelder, har deres sosiale 

usynlighet alltid en reell kjerne. De føler seg faktisk ikke sett, derfor betyr det å bli sett noe 

mer enn å bli identifisert, og det er dette som er erkjennelse. Erkjennelse impliserer en visuell 

synlighet, en form for individuell identifiserbarhet (Honneth 2003:101). Hva atskiller så 

erkjennelse og anerkjennelse som begreper? 

 

Nøkkelen til forskjellen mellom erkjennelse og anerkjennelse ligger i ekspressiv atferd 

(Honneth 2003:114). Med erkjennelse av en person menes vedkommendes identifikasjon som 

individ. Med anerkjennelse menes en bestemt form for ekspressiv handling, hvor erkjennelsen 

ledsages – som erstatning for, supplement til eller uavhengig av talehandlingene – av 

handlinger, gester eller mimikk som offentlig tilkjennegir overfor den andre at han bifalles 

sosialt eller nyter anseelse (Honneth 2003:104/108). Det betyr at anerkjennelse har preg av en 

vurderende erfaring (Honneth 2003:115–116). Ved å gå tilbake til Bubers begreper ser vi at 

erkjennelse kan knyttes til observasjon og iakttakelse. Men vil det si at vi kan forbinde 

”anerkjennelse” hos Honneth med Bubers ”virkelig å se”? Vi er kjent med at virkelig å se 

tilhører Du-verdenen. Når vi legger Honneths definisjon av anerkjennelse til grunn, beveger 

vi oss imidlertid i Det-verdenen. Dette fordi mennesket som erfarer den andre, ikke står i et 

forhold til den andre som i et møte, men gjør seg en vurderende erfaring: ”Den som erfarer, 

har ingen andel i verden. Erfaringen er jo ’i ham’ og ikke mellom ham og verden.” (1992a:8) 

 

Med ”mellom ham og verden” mener Buber ”ånd”, som er det intersubjektive elementet i 

relasjonen mellom mennesker, der graden av ånd bestemmer innholdet i den fenomenologiske 

komponenten, i dette tilfellet hvorvidt medarbeideren vil føle seg reelt anerkjent av sin leder 

eller ikke. Slik Honneth definerer anerkjennelse, står vi uten den fenomenologiske 

komponenten og har derfor på nåværende tidspunkt ikke begreper for verken medarbeiderens 
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opplevelse av lederens forsøk på å anerkjenne, eller for hvordan lederen kan gå frem for å 

sørge for at medarbeideren føler seg anerkjent. Her står vi overfor et eksempel på hvor viktig 

det er å legge til grunn et intersubjektivt perspektiv på organisasjonslæring. Det vi vet så langt 

i forhold til anerkjennelse, er at mennesker har behov for det. Dette er ikke bare Honneths 

oppfatning, men også Bubers (Buber 2002:115/119). Det som skiller Bubers definisjon av 

anerkjennelse fra Honneths, er at førstnevntes har et intersubjektivt tilsnitt gjennom begrepet 

perspektivtaking. Når lederen forsøker å nå inn i sin medarbeiders perspektiv ved å bruke sin 

forholdskraft, får vi en form for anerkjennelse som berører Duets verden, og som fanger inn 

medarbeiderens egen opplevelse av lederens handlingsforsøk. På bakgrunn av den 

kunnskapen vi nå har, er det rimelig å hevde at det er dette som er gjensvar. I kapittelet om 

”Genuin dialog og dialogiske tilbakemeldinger” (kapittel 6.4.) skal vi se nærmere på 

gjensvaret som en form for tilbakemelding, nemlig Bubers ideal om dialog som grunnlag for 

Jeg–Du-relasjoner. Men betyr dette at vi ikke har bruk for Honneths anerkjennelse? 

 

Nei, det offentlige bifall krever en handling av oss som er aksepterende, noe som tilhører 

kategorien virkelig å se. Dessuten er det enklere for oss å anerkjenne (Honneth) enn å gi 

gjensvar (Buber), fordi en vurderende erfaring krever mindre av vår forholdskraft enn å ta 

den annens perspektiv ved å skape nærvær. Når en leder viser omgivelsene at en medarbeider 

nyter hans anseelse, gjør han noe annet og mer enn bare å erkjenne (jf. å observere og iaktta), 

han anerkjenner. Naturligvis bruker han da mer av sin forholdskraft enn når han bare 

erkjenner ham. Derfor beveger anerkjennelse seg mot – og ikke fra – muligheten for å få 

gjensvar der man virkelig blir sett. Dette kan klargjøres ved å anvende begrepene øyeblikk, 

prosess og struktur, som Erling Lars Dale har utviklet for å analysere vellykkede 

læreprosesser. Der argumenteres det for at mens øyeblikk av nederlag kan være en del av 

undervisningen, oppstår problemet først hvis prosessen gjentas med lignende erfaringer, eller 

hvis opplevelsen av fiasko har karakter av struktur (Dale 1999:113). For vårt formål må vi 

endre anvendelsen av begrepene og si at mens gjensvar ikke kan etableres som struktur fordi 

mennesket ikke kan leve uten Det-verdenen, øker sannsynligheten for at det får den 

tilbakemeldingen (det gjensvaret) det som forholdsmenneske trenger, hvis anerkjennelse 

etableres som prosess. Slik dekker tilbakemeldinger ikke bare behovet for anerkjennelse, men 

fremmer også rekonstruksjon av erfaring (læring), fordi prosessen, i motsetning til det 

enkeltstående øyeblikket, også kan fange kontinuitet (sammenheng) og interaksjon (samspill) 

i erfaringen (Dewey).  
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Når Buber snakker om øyeblikk, knytter han det eksplisitt til en prosess. Ifølge Buber oppstår 

øyeblikket i en veksling mellom aktualitet og latens (Buber 1992a:18). Det vil si en prosess 

der det veksles mellom Jeg–Du-relasjoner (aktualitet) og Jeg–Det-relasjoner (latens). 

Problemet oppstår når det latente ikke hentes ut ved hjelp av ens forholdskraft, når ens 

tvefoldige Jeg har tapt sin forholdskraft. Gjennom (flere) øyeblikk av møte åpnes 

mulighetene for å skape Jeg–Du-relasjoner, og døren åpnes for ånden. Selv kjærligheten kan 

ikke bli i det umiddelbare forholdet (ibid). Ei heller gjensvaret. Den kan vedvare gjennom 

øyeblikket, men da i en vekselvirkning mellom å møte (Jeg–Du) og å erfare (Jeg–Det). Det 

argumenteres her for at mennesket ut fra sitt tvefoldige Jeg kan skape øyeblikk av møte, altså 

gjensvar, innenfor rammen av anerkjennelse. Slik blir gjensvar aktualitet, og anerkjennelse 

latens. Det er sågar flere argumenter for at anerkjennelse er et reelt behov og har en viktig 

funksjon for at mennesker skal fungere godt. 

 

4.3.2 Tilbakemeldingens emosjonelle side 
 

Ingenting viser anerkjennelsens sentrale funksjon bedre enn hvilke konsekvenser dens bortfall 

får for noen som befinner seg i en tilstand av sosial usynlighet (Honneth 2003:109). 

Relasjonen mellom den som formidler og den som får formidlet en tilbakemelding, kan 

beskrives gjennom holdninger (Buber). Dette vil igjen vil skape ulike emosjoner i relasjonen. 

Derfor synliggjøres det her at tilbakemeldinger har en emosjonell side, som også er et viktig 

grunnlag for organisasjonslæring. Dette fordi følelser er en del av de atferdsmessige 

forholdene som betinger interaksjonsmønstre blant personalet, og som påvirker 

organisasjonsundersøkelser (Argyris og Schön 1996:28). For hvordan oppleves det når noen 

virkelig ser oss? Oppløftende? Og hvordan oppleves det å bli observert eller iakttatt (jf. 

Buber)? Kanskje mer nedtrykkende? Kan det tenkes at anerkjennelse gir mer energi til våre 

handlinger enn bare en erkjennelse? Uansett er det slik at de holdningene som nedfeller seg i 

måten vi persiperer våre medmennesker på, gjør noe med den persipertes emosjonelle tilstand 

som påvirker hans handlinger i nåtid, retrospektiv eller prospektiv. Men hva skjer når vi 

verken observeres, iakttas, ses, anerkjennes eller erkjennes? 

 

Hvordan føles det å være usynlig? Ydmykende? Hvordan føles det å bli behandlet ydmykende 

eller respektløst? Får man lyst til å gå på jobben, eller bidra til organisasjonslæring for den 

saks skyld? Å bli behandlet respektløst ledsages alltid av en affektiv tilstand av emosjoner 
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som i prinsippet kan avdekke for individet at det er nektet visse former for anerkjennelse 

(Honneth 1995:136). Når graden av respektløshet fra både den performative og den 

opplevelsesmessige siden er absolutt, er konsekvensene for menneskets psykologiske 

integritet like alvorlige for dets psyke som organiske sykdommer er for kroppen. Man bruker 

metaforer som injurie og psykologisk eller sosial død (Honneth 1995:135). Parallellen til 

forebygging av fysiske sykdommer blir da den sosiale garantien for anerkjennelse – for å 

beskytte mennesket mot ydmykelse og mangel på respekt som forårsaker alvorlige skader på 

dets psykologiske integritet (ibid).  

 

Mennesket er avhengig av å få anerkjennelse for sine handlinger; herunder evner og 

ferdigheter. Å nekte slik anerkjennelse gir grobunn for et psykologisk sår av skam eller 

aggresjon i menneskets personlighet. Et sår som ikke vil gro gjennom læring alene, men som 

kanskje kan heles gjennom anerkjennende tilbakemeldinger? Honneth hevder at følelser 

ledsager handlinger og ikke kommer forut for disse. Her støtter han seg på Deweys såkalte 

handlingseteoretiske tilnærming til de menneskelige emosjoner, fra The theory of 

emotions (1895), der Dewey kritiserer dem som hevdet at emosjoner er noe indre og kommer 

forut for handlinger. Tvert imot hevdet Dewey at emosjoner oppstår i den menneskelige 

erfaring, enten positivt eller negativt avhengig av handlinger. Enten ledsager de erfaringene i 

form av kroppslige tilstander av henrykkelse, eller de oppstår som en erfaring av å ha blitt 

avvist, gjennom et mislykket handlingsforsøk som førte til at ens forsøk på å utføre en 

handling ble avbrutt (Honneth 1995:136).  

 

Dewey anser følelser som affektive reaksjoner som oppstår samtidig med at vi lykkes eller 

mislykkes med å realisere våre intensjonale handlinger. Det betyr at følelser er en viktig 

kategori når vi vet at potensialet for læring og menneskelig utvikling ligger i situasjoner der 

individet opplever tvil (Dewey). Lederen som er seg bevisst sin medarbeiders følelser i 

tilbakemeldingssituasjonen, har dermed økt sannsynligheten for at hans eller hennes potensial 

kan realiseres. Han respekterer den fenomenologiske komponenten i Bubers begrep om 

intersubjektivitet. Han vet at arbeidstakerens ressurser ikke blomstrer i grader av ydmykende 

eller respektløse omgivelser. Arbeidstakeren er nemlig i stand til å vurdere seg selv når 

strømmen av hans spontane handlinger opphører. Like fullt er han opptatt av andres 

vurderinger av sine handlingsforsøk (Honneth 1995:72). For å forklare hvordan blokkeringen 

av de spontane handlingene kan løses opp ved hjelp av tilbakemeldinger fra en person, må vi 
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gå utover den tenkningen hos Dewey som forklarer handlingsforsøk og tilbakemeldinger i 

form av læringsutbytte.  

 

4.3.3 Intersubjektiv anerkjennelse – Meads originale idé 
 

Andres bedømmelser av handlingsforsøkene våre påvirker oss på et grunnleggende plan. For 

at man skal kunne etablere en god relasjon til seg selv, det vil si ha god selvtillit, selvrespekt 

og selvfølelse eller selvaktelse, er man avhengig av intersubjektiv anerkjennelse av sine 

handlinger, evner, ferdigheter eller prestasjoner (Honneth 1995:129/136). Ifølge Honneth er 

Mead originalkilden for tesen om at det menneskelige subjekt knytter sin identitet til sine 

erfaringer med intersubjektiv anerkjennelse (Honneth 1995:71). Meads teori om 

intersubjektivitet utgjør derfor en viktig kilde for Honneths teori om anerkjennelse, og vi får 

et intersubjektivt blikk på menneskets handlingsforsøk.  

 

Utgangspunktet for å knytte anerkjennelse til det intersubjektive grunnlaget for 

organisasjonslæring, starter også her hos Dewey. Men mens Dewey i det kildeutvalget jeg har 

brukt, søker etter hvordan læring oppstår i form av rekonstruksjon av erfaring etter at 

strømmen av spontane handlinger opphører, skal vi nå se på de psykologiske erfaringene 

individet gjør seg når dets handlinger blokkeres som følge av tvil, og hvordan tvilen løses 

gjennom tilbakemeldinger av en bestemt karakter. Ifølge Honneth tok Mead via Dewey opp 

den grunnleggende pragmatiske ideen om at potensialet for læring og menneskelig utvikling 

ligger i den situasjonen der handlinger oppleves som problematiske (Honneth 1995:72). Vi 

husker fra kapittel 3 at situasjoner hvor individet erfarer tvil og konflikt, er en foranledning til 

refleksiv tenkning, der refleksjonen ikke vokser ut av situasjonen, men refererer til den. 

Individer gjør seg en rekke psykologiske erfaringer på det tidspunktet de møter problemer 

med å utføre en planlagt handling (ibid). Tvil oppstår. Deres tolkning av situasjonen, som 

hittil var objektivt reliabel, strippes for validitet og separeres fra resten av individets 

virkelighet som bare en subjektiv forestilling. Personen er klar over sin egen subjektivitet 

fordi han tvinges – av sitt handlingsproblem som må løses – til å endre sin tolkning av 

situasjonen. I det øyeblikk hans handlinger avbrytes, blir han klar over sin nåværende 

tolkning av situasjonen. Situasjonen får en subjektiv karakter. Den psykologiske 

komponenten representerer erfaringen man har av seg selv når man forhindres i å utføre en 

planlagt handling på grunn av et problem som oppstod i situasjonen (ibid). Den subjektive 
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forestillingen personen har om seg selv, som vokser ut av hans problem med å utføre en 

planlagt handling, trenger da å få anerkjennelse for at han skal få et godt forhold til seg selv.  

 

Dette faktumet har klare paralleller til Bubers argument om at Jeg blir til gjennom Duet 

(Buber 1992a:13). Idet noen sier Du til Meg eller Jeg sier Du til noen, møter vi hverandre. Fra 

før vet vi at møtet i Du-verdenen ikke er det samme som anerkjennelse, så lenge sistnevnte 

inneholder vurderende erfaringer. Dersom anerkjennelsen inneholder perspektivtaking der 

man bruker sin forholdskraft, snakker vi om gjensvar. I møtet gjennom holdning i Du-

verdenen, ved anerkjennelsen gjennom handling i Det-verdenen. Vi kan si at det i vår samtid 

ikke er lett å møte den andre og anerkjenne ham uten å vurdere ham. Hvor vi enn snur oss, er 

vi omgitt av evalueringer, målinger, terningkast og karakterer. Kan det tenkes at det er 

vanskelig for oss å møte noen som et Du, fordi vi rett og slett er helt uvant med å møte et 

menneske, se en film eller lese en bok uten samtidig å vurdere det eller den? 

 

Individet er i stand til å vurdere seg selv når strømmen av dets spontane handlinger opphører. 

Men, og dette er viktig, selvvurderingen danner ikke et tilstrekkelig grunnlag for individets 

selvoppfatning, den er bare foreløpig. Så hvilke sosialpsykologiske mekanismer gjør en 

person bevisst om sin egen subjektivitet? Og hvorfor har individet behov for å gå utover og 

søke etter noe mer enn denne, det vil si tilbakemeldinger fra andre? 

 

4.3.4 Det sosiale selvet  
 
Det sosiale selvet setter individet i stand til å erfare sin egen subjektivitet. Selvet er i 

hovedsak en sosial struktur som vokser gjennom sosiale erfaringer. Selvet er derfor ikke til 

stede ved fødselen, men utvikles i interaksjon mellom individet og dets omgivelser (Mead 

1934:140). Individet får gjennom sitt sosiale selv selvbevissthet gjennom sin evne til å 

fremkalle i seg selv et sett av responser som tilhører de andre medlemmene av gruppen det 

tilhører. Til dette trenger individet kommunikasjon, såkalte vokale gester (Honneth 1995:73). 

De vokale gestene gir individet mulighet til å gi seg selv den stimulus som det gir til andre, og 

er å betrakte som et speil, idet mottaker og avsender i en viss forstand er den samme (Mead 

1934:65). Individets behov for å få kunnskap om hvordan andre reagerer på dets handlinger, 

utkrystalliserer seg gjennom dets bruk av vokale gester. Men vil det si at individet ikke 

trenger tilbakemeldinger, fordi det har evnen til å gi seg selv den stimulus som det gir til 
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andre gjennom sine handlingsforsøk? 

 

Nei, tvert i mot bekrefter de vokale gestene individets behov for tilbakemeldinger, dets behov 

for å vite hva andre synes om dets handlingsforsøk. Individets bruk av vokale gester blir da et 

substitutt eller et supplement til tilbakemeldinger, fordi det erfarer seg selv fra standpunktene 

til de andre i gruppen. Når vi inntar andres holdninger til oss selv, blir vi objekt for oss selv 

(ibid). Det at vi blir klar over vår egen subjektive forestilling når vi står overfor et 

handlingsproblem som må løses, skyldes at vi erfarer de holdningene de andre har til oss. Å 

erfare seg selv som subjekt skjer ved at vi først blir objekt for oss selv. Hvilke strukturer i 

selvet muliggjør individets evne til å erfare seg selv både som objekt og subjekt?De 

strukturene som muliggjør dette, er Jeget (I) og Meget (Me). Mens Jeget er selvets 

subjektside danner Meget selvets objektside (Mead 1934:172/178). Meget reflekterer den 

andres inntrykk og bilde av meg. Jeget responderer på handlingsproblemer, men kan ikke 

gripes, og er derfor ikke en del av det selvet som er til stede direkte i den sosiale 

interaksjonen, slik Meget er (Honneth 1995:75). Til sammen utgjør Jeget og Meget et individs 

personlighet (Mead 1934:178).  

 

Selvets relasjon til omgivelsene, og hvordan dets virkelighet konstitueres i denne 

interaksjonen, er relevant for hvorfor tilbakemeldinger er et viktig grunnlag for 

organisasjonslæring gjennom Meget. For innbærer ikke det faktum at individet har et Meg i 

sin personlighet, at vi har et grunnleggende behov for tilbakemeldinger som anerkjenner vårt 

sosiale selv? Det er ikke sannsynlig at medarbeidere har mulighet til eller ønske om å 

realisere sitt potensial i jobben dersom de ikke anerkjennes, noe som gir dårlig grobunn for 

organisasjonslæring. Læringssystemets læringsforhold ville være preget av destruktive og 

negative kvaliteter, meninger og følelser (jf. Argyris og Schön). For hvorfor skulle vi ha 

evnen til å erfare oss selv som objekt dersom vi ikke hadde behov for anerkjennende 

tilbakemeldinger? Ville det ikke da ha vært nok for oss å forholde oss til vår egen 

subjektivitet og ignorere hvilke holdninger de andre hadde til oss? Fordi vår medarbeiders 

sosiale selv består av hans Jeg og Meg, erfarer han seg både som objekt og subjekt når han får 

problemer med å utføre en planlagt handling. Idet Jeget tvinges til å endre sin tolkning av 

situasjonen ved hjelp av sin subjektive forestilling, gjør han et utkast til handling som Meget 

vil at omgivelsene skal respondere på. Meget har behov for å få tilbakemeldinger på sine 

handlinger. Inntil omgivelsene responderer, er individets handling et utkast fylt av tvil. 
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Anvendelse hos Dewey kan ut fra begrepet om erfaringens passive element betraktes som et 

handlingsutkast. Vi må være andre før vi kan være oss selv (Mead 1924/25:292). Det betyr at 

intersubjektiviteten konstituerer subjektiviteten, og at individets handlingsutkast trenger 

gjensvar (Buber). Megets eksistens bekreftes gjennom Bubers begrep om gjensvar. I 

forbindelse med hans ”drøm om dobbeltropet” snakker han om at først ved gjensvaret ble 

hans rop virkelig (Buber 2002:3). Først ved gjensvaret ble han klar over at hans rop egentlig 

var fylt av spørsmål. Hans subjektive forestilling trengte svar, gjensvar. Meget lager et 

handlingsutkast som det vil at omgivelsene skal respondere på, også i arbeidslivet. 

 

Derfor har tilbakemeldinger som grunnlag for organisasjonslæring ikke bare en funksjon fordi 

den kan fremme læring. Tilbakemeldinger kan også dekke behovet for anerkjennelse. For å 

komme fra den prerefleksive til den postrefleksive fasen til Dewey, trenger vi ikke bare 

tilbakemeldinger fra en person for å fremme læring, vi trenger også gjensvar (Buber) i form 

av tilbakemeldinger som fremmer anerkjennelse (Honneth). Dette fordi vi erfarer oss selv fra 

standpunktene til de andre i gruppen (Mead). Fra John Deweys erfaringsfilosofi generelt og 

hans passive element i særdeleshet, og fra Argyris og Schöns vektlegging av 

organisasjonsundersøkelser i deweyansk forstand, vet vi allerede at tilbakemeldinger er 

nødvendig for å realisere organisasjonslæring. Det argumenteres her for at tilbakemeldinger 

kan være et konkret uttrykk for å dekke behovet for anerkjennelse, på bakgrunn av (1) Bubers 

begrep om intersubjektivitet og gjensvar, (2) Honneths analytiske skille mellom erkjennelse 

og anerkjennelse og hans bruk av Meads begrep om det sosiale selvet. Men kan vi ta for gitt 

at en leder faktisk gir tilbakemeldinger for å fremme læring og anerkjennelse som grunnlag 

for organisasjonslæring? 

 

Menneskets Jeg er tvefoldig, akkurat som dets holdning til sine omgivelser er tvefoldig i form 

av Jeg–Du- og Jeg–Det-relasjoner (Buber 1992a:5). Det er derfor ikke gitt at individet får 

tilbakemeldinger i det hele tatt. Hva kan være årsaken til det? For å skape en kultur for 

tilbakemeldinger i en organisasjon må dens medlemmer oppdage seg selv og hverandre som 

forholdsvesener. De må bruke sin forholdskraft. Men ofte gjør de ikke det, nettopp fordi Jeget 

er tvefoldig. Siden Jeg blir til ved Duet, er dette paradoksalt. Jeget vet at det trenger at den 

andre gir det sin forholdskraft. Likevel gir ikke Jeget – ut fra sitt tvefoldige vesen – seg 

ubetinget hen til Duets rike. Det er kanskje lettere å bli møtt, sett og anerkjent enn å møte, se 

og anerkjenne? Buber hevder nettopp det; at å si Jeg–Du innebærer en risiko (Buber 
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1992a:11). Det er en risikabel handling, fordi vi må gi oss hen med hele vårt vesen og ikke 

holde noe tilbake av oss selv (ibid).  

 

Hvorfor er vi redde for å gi oss selv hen med hele vårt vesen? Vi må være klar over at å gi seg 

hen med hele sitt vesen, er like mye et handlingsutkast som enhver annen handling. Når 

Meget som knytter sin identitet til sine erfaringer med intersubjektiv anerkjennelse, gjør et 

handlingsutkast som det vil at omgivelsene skal respondere på, ønsker det selvsagt at 

omgivelsene skal respondere på hans handlingsutkast på en anerkjennende måte. Vi kan si at 

å gi seg hen minner om å hoppe og håpe på å bli tatt imot. Hva skjer med en persons 

selvfølelse når han gir seg hen til den andre og ikke blir tatt imot? Det er grunnlag for å hevde 

at fallhøyden øker med graden av hengivenhet. Jo mer våre handlingsutkast er fylt av 

hengivenhet, jo mer risikerer vi i forhold til vår egen selvfølelse.  

 

Men hva er egentlig en leders største risiko? Hvorfor bruker ikke lederen nødvendigvis sin 

forholdskraft? Er det mangel på forståelse eller en måte å opprettholde forskjell i posisjon på?  
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5 Tilbakemeldinger i et posisjonelt 

perspektiv 
 

5.1 Innledning 
 

Ved å søke til Pierre Bourdieus tekster (som tilhører en helt annen diskurs en Buber) skal vi 

se at det ikke er slik at et uavhengig Jeg møter et uavhengig Du fordi våre handlinger påvirkes 

av våre posisjoner. Dette er et forhold som ingen av de tidligere anvendte kildene 

problematiserer, og som kan fornye og forlenge vårt resonnement. Det er viktig at vi har en 

bevissthet om at forskjeller i posisjon på arbeidsplassen kan tilsløre, og derfor forklare, 

hvorfor vi ikke får de tilbakemeldingene fra vår leder som er nødvendige for å realisere 

organisasjonslæring. Når jeg også her dyrker relasjonen mellom leder og medarbeider, og 

ikke drøfter tilbakemeldinger mellom kollegaer, er det for å begrense avhandlingens 

tekstomfang og ikke fordi det ikke er relevant (jf. kapittel 1.1.2).  

 

For å etablere tilbakemeldinger i et posisjonelt perspektiv må vi få kjennskap til at den verdi 

og status en leder gir tilbakemeldinger i sin organisasjon, og dermed sannsynligheten for at 

tilbakemeldinger faktisk blir brukt som et grunnlag for organisasjonslæring, kan knyttes til 

relasjonen mellom de såkalte kroppsliggjorte strukturer (strukturene i agentenes habitus) og 

de objektive strukturene (strukturene i det sosiale feltet). Denne relasjonen er grunnleggende 

for å forstå menneskelige handlinger (Bourdieu 1997:11–12/29). Ved å bruke agent om 

mennesker får Bourdieu frem at det ikke er roller, men posisjoner menneskene er tildelt eller 

skaffer seg. En agent er en som handler, det er verken snakk om å spille en rolle eller 

eksistensen av et uavhengig subjekt (Kvalsvik i forordet til Bourdieu & Wacquant 1993:12). 

Øvrige begreper kommer vi straks tilbake til i kapittelet om ”Symbolsk dominans – en 

gjensidig undertrykkelse av de ansattes behov for tilbakemeldinger fra lederen” (kapittel 5.2).  

 

Mens Buber (for å forklare menneskelige handlinger) knytter intersubjektivitet til sosial 

interaksjon der det finnes en kontinuerlig dialog, distanse og relasjon mellom mennesker som 

konstituerer en grunnleggende fenomenologisk komponent, forklarer Bourdieu menneskelige 
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handlinger med å si at: ”Det sociale rum omslutter mig som et punkt. Men dette punkt er et 

syns-punkt, dvs. et syn set fra et bestemt punkt i det sociale rum, eller: et perspektiv der i sin 

form og i sit indhold er defineret af den objektive position det ses ud fra. Virkeligheten 

udgøres i første og sidste instans af det sociale rum, eftersom dette rum altid vil bestemme de 

forestillinger som de sociale agenter kan have av det.” (Bourdieu 1997:30) Dette åpner for at 

Bubers fenomenologiske komponent hos Bourdieu bestemmes av hvilket punkt (ens posisjon) 

i det sosiale rommet (her på arbeidsplassen) ens perspektiv springer ut fra. Å bli bevisst sin 

egen posisjon og dermed sitt synspunkt, er trolig det nærmeste vi kommer selvbevissthet hos 

Bourdieu, som ikke har begreper for selv i sin tenkning slik for eksempel Mead har. Dette blir 

nærmere diskutert avslutningsvis i kapittelet om ”Rommet for produksjon og reproduksjon av 

tilbakemeldingers verdi på arbeidsplassen (kapittel 5.3). 

 

Bourdieu kan også hjelpe oss å utvikle et teoretisk perspektiv på ”Kampen for anerkjennelse i 

den ikke-lærende organisasjon” (kapittel 5.4). Der betraktes kampen for anerkjennelse blant 

personalet som dysfunksjonell konsekvens av at tilbakemeldinger ikke benyttes som grunnlag 

for organisasjonslæring. Kunnskap om risikoen for denne kampens inntreden på 

arbeidsplassen er relevant fordi den frarøver organisasjonen for ressurser som er nødvendige 

for å få til organisasjonslæring.   

 

Før vi går over til neste kapittel må det anmerkes at de (forskjeller i) posisjoner mennesker 

har i det sosiale rom, også avhenger av tid og sted (Bourdieu 1997:53). Grunnen til at tid og 

rom er viktige størrelser i Bourdieus tenkning, bringer oss til spørsmålet om hvorvidt 

Bourdieus tenkning er uttrykk for en filosofi (om enn innenfor en annen diskurs enn den 

Buber er representant for)? Bourdieu ser at han ved å kalle sin tenkning for filosofi, åpner for 

at hans prinsipper brukes som teoretiske læresetninger som kan gjøres til gjenstand for 

teoretiske diskusjoner, mens hans klare oppfatning er at disse prinsippene må erobres, 

konstrueres og dokumenteres gjennom et vitenskapelig arbeid der de måles empirisk i et 

bestemt rom på et bestemt tidspunkt (Bourdieu 1997:11–12). Selv om vi ikke benytter empiri, 

men anvender Bourdieu i en teoretisk sammenheng, er det åpenbart at hans begrepsapparat 

likevel kan sette et nytt og annerledes lys på hvordan tilbakemeldinger kan være et grunnlag 

for organisasjonslæring enn vi hittil har fått øye på. 
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5.2 Symbolsk dominans – en gjensidig undertrykkelse av 
de ansattes behov for tilbakemeldinger fra lederen 

 

Fordi relasjonen mellom leder og medarbeider ikke er en hvilken som helst relasjon, men er 

asymmetrisk, kan den romme årsaker til at potensialet i Jegets tvefoldighet, det vil si lederens 

latente evne til å skape nærvær, ligger ubrukt på mange arbeidsplasser. Relasjonen er 

asymmetrisk fordi lederen har et spesielt ansvar for å samordne (Dale) de ansattes handlinger 

slik at de lærer på organisasjonens vegne ved å delta i undersøkelsesprosesser som resulterer i 

et læringsprodukt (Argyris og Schön). Implisitt i dette ansvaret ligger den legitime adgangen 

til maktutøvelse. Argumentet er at lederens samordning må foregå gjennom tilbakemeldinger, 

men at både lederen og de ansatte selv kan skape en gjensidig undertrykkelse av behovet for 

tilbakemeldinger, gjennom de objektive og kroppsliggjorte strukturene på arbeidsplassen. 

 

Det er ikke nødvendigvis slik at en leder ønsker å gi de ansatte tilbakemeldinger bare ved å bli 

opplyst om at bruken av tilbakemeldinger er et viktig grunnlag for organisasjonslæring. Han 

vil da kunne sette sin posisjon i fare. Å la være å gi det gjensvaret (Buber) som de ansatte 

trenger, kan også være en dominansstrategi, en måte å opprettholde makt på. Den verdi og 

status en leder tillegger tilbakemeldinger i sin organisasjon, og dermed sannsynligheten for at 

tilbakemeldinger faktisk blir brukt (som grunnlag for organisasjonslæring), kan knyttes til 

samspillet mellom lederens symbolske kapital og dermed posisjon på arbeidsplassen som felt 

(de objektive strukturene), samt hans habitus (de kroppsliggjorte strukturene). Dette må 

forklares og defineres nærmere. Symbolsk kapital er: ”en hvilken som helst egenskap […] 

som oppfattes av sosiale aktører som […] er i stand til å kjenne den (til å oppfatte den) og til å 

anerkjenne den og gi den verdi” (Bourdieu 1996:61). Hva som er den symbolske kapitalen på 

en bestemt arbeidsplass, må studeres empirisk. Posisjon er: ”fordelingen av spesifikk 

symbolsk kapital” (Bourdieu 1996:121). Lederen har sin posisjon ut fra den spesifikke 

symbolske kapitalen han er tildelt. I vår sammenheng er lederens symbolske kapital hans 

legitime adgang til maktutøvelse, en egenskap han har som de ansatte ikke har, gitt 

fordelingen av kapitalformen på arbeidsplassen, og som de ansatte anerkjenner og tillegger 

verdi. Samtidig som lederen har symbolsk kapital til å utøve makt over de ansattes privilegier, 

kjemper de ansatte om å få lederens anerkjennelse, som vil være et slikt privilegium i seg 

selv, men også påvirke tilgangen til andre privilegier positivt. Lederens anerkjennende 
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tilbakemeldinger på ens daglige arbeid i organisasjonen vil gi organisasjonsmedlemmene den 

anerkjennelsen de ønsker seg, gjennom å fremme deres symbolske kapital og dermed 

karriereutvikling, fordi anerkjennelse i seg selv vil gi den ansatte mer symbolsk kapital i form 

av å være dyktig. Dette skjer innenfor arbeidsplassen som felt. Et felt er et strukturert sosialt 

rom, der posisjon er menneskets plassering i et slikt rom, det vil si dets relasjoner til andre 

posisjoner, eller rettere sagt dets plassering i hele systemet av relasjoner til andre posisjoner 

(Broady 1991:271–272). Et felt er nærmere bestemt: ”sammensatt av eit sett av objektive 

historiske relasjonar mellom posisjonar som er forankra i visse for former for makt (eller 

kapital)” (Bourdieu & Wacquant 1993:34). Dette bekrefter at lederens legitime adgang til 

maktutøvelse er en form for symbolsk kapital i seg selv. I en tredje definisjon av felt finner vi 

for øvrig et eksempel på at Bourdieus begreper får sin fulle mening kun i empiriske 

undersøkelser. Definisjonsgrensene for felt ”går langsetter dei punkta der felt-verknadene 

sluttar å verke” (Bourdieu & Wacquant 1993:86). Det er bare empirisk at vi med sikkerhet 

finner disse punktene. Likevel kan vi betrakte en arbeidsplass som et felt fordi felt er ”et 

system av relationer mellan positioner vilka besättes av specialiserade agenter og institutioner 

som kämpar om nogot för dem gemensamt i ett strukturerat socialt rum” (Broady 1991:117).  

 

Mens felt og kapital utgjør de objektive strukturene hos Bourdieu, skiller habitus seg fra de 

andre begrepene fordi dette er en kroppsliggjort struktur, nemlig en kroppsliggjøring av 

innebygde regulariteter og tendenser som til sammen utgjør et system av disposisjoner som 

kan betraktes som forkroppsliggjort symbolsk kapital (Bourdieu & Wacquant 1993:123/119, 

Broady 1991:17). Sammenhengen mellom symbolsk kapital, habitus og felt kan vi uttrykke 

ved å si at disse strukturene til sammen utgjør lederens synspunkt i det sosiale rommet 

(arbeidsplassen), som skiller seg fra hans ansattes synspunkt i det samme rommet på samme 

tidspunkt. Habitus kommer vi tilbake til i kapittelet om, ”Rommet for produksjon og 

reproduksjon av tilbakemeldingers verdi på arbeidsplassen” (kapittel 5.3), etter å ha sett på 

den symbolske kapitalens magiske kraft.  

 

Ut fra sin symbolske kapital har lederen adgang til å definere hvilken status og verdi 

formidling av tilbakemeldinger har i organisasjonen. Dersom en leder ignorerer dette behovet, 

kan vi si at de ansatte i en forstand blir undertrykt. Men er det bare lederen som oppretter 

(produserer) og opprettholder (reproduserer) undertrykkelsen? Ifølge Bourdieu har den 

symbolske kapitalen en magisk kraft som gjør at de ansatte paradoksalt nok er med på å 
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opprettholde sin egen undertrykkelse. For når den symbolske kapitalen til lederen oppfattes av 

noen sosiale agenter (når de ansatte oppfatter, erkjenner og anerkjenner denne retten til 

maktutøvelse som egenskap), blir den virksom i symbolsk forstand: ”fuldstændig ligesom en 

magisk kraft” (Bourdieu 1997:188). Derfor er ikke problemet lederens formelle adgang til 

maktutøvelse, men at denne egenskapen gjennom en tilsløringsprosess omdannes til 

symbolsk makt og dermed muligheten for utøvelse av symbolsk vold mot de ansatte.  

 

Ifølge Bourdieu er det viktig ”å oppdage makten der hvor den gir seg minst til kjenne, der 

hvor den er mest miskjent og dermed anerkjent” (Bourdieu 1996:38). Dette er symbolsk makt. 

Den er usynlig og kan bare ”utøves med delaktighet av de som ikke vet at de ligger under for 

den, eller endatil ikke vet at de utøver den” (ibid). Da får vi symbolsk vold som forvandler 

dominansrelasjoner til følelsesmessige relasjoner hos de ansatte, preget av for eksempel 

hengivenhet eller beundring overfor sin leder. Den mektige lederen blir til den sjarmerende 

karismatiske lederen fordi symbolsk vold ”omformer magt til karisma eller charme, dvs til 

størrelser der er i stand til at skabe en følelsesmæssig fortryllelse (fx i relationerne mellem 

direktører og sekretærer) (Bourdieu 1997:187).  

 

Dette forholdet er en del av en organisasjons læringssystem som berører de såkalte ”følelser, 

meninger og kvaliteter” som påvirker organisasjonsundersøkelser (jf. Argyris og Schön), og 

som definitivt virker hemmende for organisasjonslæring, fordi de ansatte står i fare for ikke å 

få tilbakemeldinger på sine handlingsforsøk når de blir påført symbolsk vold. Vi må derfor 

bevisstgjøres om at alt språklig samvær inneholder mulige makthandlinger dess mer 

samværet involverer personer som har forskjellige posisjoner i fordelingen av relevante 

kapitalformer (Bourdieu og Wacquant 1993:130). Språket understøtter alltid maktforhold, 

derfor er de språklige relasjonene alltid symbolske styrkeforhold (Bourdieu & Wacquant 

1993:126/128). Gjennom symbolsk makt konstituerer lederen det gitte med utsagn om det 

som blir tatt for gitt gjennom den symbolske kraften til hans kapital, for eksempel at 

tilbakemeldinger ikke er (et) viktig (grunnlag for organisasjonslæring), eller at det ikke er 

hans oppgave å gi de ansatte anerkjennelse (”det får de sørge for å få dekket privat”). 

Symbolsk makt er en underordnet makt, en omdannet, forvandlet, det vil si ikke-gjenkjennbar, 

og legitimert form av andre maktformer, som gjennom tilslørings- og forvandlingsarbeidet får 

styrkeforholdene til å gjennomgå en forvandling der volden som disse styrkeforholdene 

objektivt sett inneholder, miskjennes og anerkjennes (Bourdieu 1996:45–46). Lederen har i 
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kraft av sin posisjon symbolsk kapital til å få andre til å se og tro på en verdensoppfatning, til 

å bekrefte den eller til å forandre den, og gjennom verdensoppfatningen også handlingen i 

verden, og dermed verden selv (ibid).  

 

Dermed står den ansatte i et dominansforhold overfor sin leder, hvor den symbolske volden 

eksisterer (som paradoks) mellom disse ved at den anerkjennes fordi den miskjennes. Et 

etablert dominansforhold er derfor en akseptert dominans, miskjent som sådan, men anerkjent 

i praksis (Bourdieu 2000:117/124). Bourdieu er opptatt av den symbolske dominansens 

årsaker og virkninger (Bourdieu 2000:124). Som vi ser her, kan en av den symbolske 

dominansens virkninger være at en organisasjon ikke utvikler organisasjonslæring, fordi 

lederen ikke gir sine ansatte tilbakemeldinger (virkning), fordi han har en kapital som de 

andre ikke har (årsak). Da må vi spørre oss om det er mulig å endre verdien på 

tilbakemeldinger i en organisasjon slik at dens medlemmer lærer individuelt som grunnlag for 

kollektiv læring, dersom sistnevnte er svak eller fraværende, eller om den symbolske 

dominansen gir oss deterministiske forventninger til reproduksjon.  

 

5.3 Rommet for produksjon og reproduksjon av 
tilbakemeldingers verdi på arbeidsplassen 

 

På en arbeidsplass, der det eksisterer et sosialt rom av forskjeller, har lederen en posisjon i 

kraft av den symbolske kapitalen han har (gitt fordelingen av den), et sosialt våpen som 

bestemmer hvordan dette rommet fremstilles og hvilke beslutninger som tas for å bevare det 

eller forandre det (Bourdieu 1997:29). Fra før vet vi at lederen har symbolsk makt til å 

definere hvilken verdi tilbakemeldinger har for organisasjonslæring (dersom han da først 

fremstiller organisasjonslæring som verdifullt), samtidig som han gjennom sin symbolske 

kapital bestemmer hvilke beslutninger som skal tas for å endre eller reprodusere denne 

verdien eller mangelen på den. Hvilke utsikter til endring gir Bourdieu oss her? Hvis vi går 

tilbake til innledningen, der forskningssjef og professor Stein Knardahl ved Statens 

arbeidsmiljøinstitutt ble sitert på at det å ikke føle seg sett av sjefen er et svært stort problem i 

arbeidslivet, og at ledere i Norge ikke forstår ikke hvor viktig det er for arbeidstakerne at de 

får tilbakemeldinger på arbeidsplassen, kan vi stille spørsmålet om det er mulig å endre 

lederes holdning til dette, og hva som i så fall kjennetegner denne prosessen (diskursen). 
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Hvilke mekanismer sikrer reproduksjonen av ledernes ignorering av medarbeidernes behov 

for tilbakemeldinger, og hvilke motsigelser og konflikter kan ligge til grunn for endringer i 

ledernes handlinger? Ifølge Bourdieu eksisterer det klassifikasjonssystemer som reproduserer 

en inndeling av for eksempel posisjon i produksjonsrelasjonene, som gir egne spesifikke 

bidrag til reproduksjonen av maktrelasjonene de er produktet av. Dette skjer ved at 

miskjennelsen sikres, og dermed anerkjennes vilkårligheten den er basert på. Når det da 

tilsynelatende er en perfekt sammenheng mellom den objektive orden og de subjektive 

prinsippene for organisering, opptrer den sosiale verden som gitt. Dette er doxa (Bourdieu 

1977:164). En tilstand av doxa tilhører en verden av tradisjon, erfart som det naturlige og 

dermed tatt for gitt (ibid). I motsetning til doxa står ”the field of opinion”, den delen av 

universet hvor det eksplisitt blir stilt spørsmål, og som doxa er definert ut fra, fordi det først er 

når man forkaster en måte å tenke og handle på (her, ignorering av tilbakemeldingers 

betydning for organisasjonslæring), at man i retrospekt får øye på doxa (her, vi trodde 

tilbakemeldinger bare var for ”usikre kjerringer”) (Bourdieu 1977:168).  

 

Hvilket synspunkt tilhører så doxa? De som dominerer (Bourdieu 1997:128). For oss vil det si 

at doxa er lederens synspunkt slik han gir eller ikke gir tilbakemeldinger, det vil si hvordan 

han handler ut fra det bestemte punktet som omslutter ham i organisasjonen som sosialt rom. 

Dersom lederen slett ikke oppfatter tilbakemeldinger som et viktig grunnlag for 

organisasjonslæring, blir ikke dette bare lederens synspunkt, men også de ansattes, fordi 

lederens synspunkt brer seg ut og gjennomtrenger det sosiale rommet som et universelt 

synspunkt slik vi var inne på i forrige kapittel. Universelle synspunkter blir til gjennom 

synspunktet til dem som dominerer i kraft av at de dominerer (Bourdieu 1997:129). De 

motsigelsene og konfliktene som imidlertid kan forårsake en endring i lederens handlinger, 

oppstår når noen stiller spørsmål som berører doxa (det rådende synspunktet som er felles for 

både de dominerende og de dominerte). Dette er heterodoksi (forskjellig fra doxa) og 

ortodoksi (rettroende doxa), begge former for tro eller oppfatninger, som impliserer 

oppmerksomhet omkring eller anerkjennelse av at det finnes en annen tro (Bourdieu 

1977:164/168). Samspillet mellom disse begrepene er som følger: Når det oppstår en 

(objektiv) ”krise” som truer doxa som universelt synspunkt, det vil si når noen har innsigelser 

mot etablert praksis, er disse innsigelsene å betrakte som heterodokse. Et eksempel kan være 

når ansatte eller nyansatte ikke aksepterer at lederen ikke gir de ansatte tilbakemeldinger. Da 
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opponerer de mot doxa. Men selv om krise er en nødvendig forutsetning for at doxa blir 

utfordret, er ikke krise i seg selv en tilstrekkelig forutsetning for at det produseres en kritisk 

diskurs som medfører endring av praksis (Bourdieu 1977:169). Den kritikken som bringer det 

udiskutable inn til diskusjon, vil bli forsvart av dem som dominerer, de vil: ”have an interest 

in [...] defending the integrity of doxa [...] of establishing in its place the necessarily imperfect 

substitute, orthodoxy” (ibid). Formålet med ortodoksi er å gjenopprette doxas uskyldighet, 

eksisterer bare som opponent til heterodokse måter å tenke og snakke om den sosiale verden 

på, og avviser kjetterske oppfatninger som blasfemiske (ibid). En måte å forsvare doxa på kan 

være å avvise de nye (heterodokse) synspunktene. Hvordan vil det kunne oppleves å bli avvist 

av ens egen leder? 

 

En avvisning fra lederen vil i mange tilfeller ha sterk symbolsk kraft. Vi kan si at lederen har 

en dobbel autoritet, idet han behersker sanksjonsmidlene både på bakgrunn av sin formelle 

(legitime) adgang til maktutøvelse og ut fra denne egenskapen som symbolsk kapital – en 

egenskap de fleste organisasjonsmedlemmer vil tillegge verdi, især de som er opptatt av sin 

egen karriereutvikling. Lederen besitter altså flere former for makt, fordi symbolsk makt er en 

omdannet og legitimert form av andre maktformer (her formell makt). Hvilken mulighet har 

de heterodokse synspunktene til å overleve lederens symbolske makt, det vil si bli autorisert 

og legitimert og dermed føre til at lederen gir de tilbakemeldingene medarbeideren trenger for 

å oppnå målet om organisasjonslæring?  

 

Kan det tenkes at de heterodokse synspunktene må komme fra personer med høy symbolsk 

kapital for å overleve lederens symbolske makt, slik at de dominerende skifter synspunkt i 

stedet for å forsvare doxa med ortodokse synspunkter? Uansett kan det tenkes at lederens 

habitus åpner for at de heterodokse synspunktene overlever de objektive strukturene. Dette 

fordi habitus er latente muligheter som er varige, men foranderlige (Bourdieu & Wacquant 

1993:119). I sine tidlige tekster definerte Bourdieu felt i fenomenologiske vendinger når han 

iblant anvendte uttrykk som ”feltet av det nærværende” og ”feltet av det mulige” (Broady 

1991:275). Det kan tenkes at denne vendingen blant annet peker på habitus som foranderlig i 

relasjonen mellom seg og de objektive strukturene. For menneskers habitus er formet av det 

livet de hittil har levd, og styrer deres forestillinger og praksiser og bidrar til å reprodusere 

den sosiale verden, eller i blant – dersom det er en uoverensstemmelse mellom menneskers 

habitus og den sosiale verden – forandre den (Broady 1991:225). Habitus er derfor ikke et 
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deterministisk begrep om skjebne, da endring er mulig, men det er vanskelig fordi: ”dei fleste 

menneske statistisk sett er dømde til å møte omstende som er i samsvar med dei som 

opphaveleg forma deira habitus, og altså å få erfaringar som kjem til å styrkje disposisjonane 

deira” (Bourdieu & Wacquant 1993:119). Hva skjer med de ansatte dersom de ikke får 

tilbakemeldinger, hvis vi bruker Bourdieus begrepsapparat, og er det mulig at lederen vil 

godta de heterodokse oppfatningene dersom han selv får anerkjennelse fra sine ansatte?  

 

Fra før vet vi at virkeligheten ifølge Bourdieu i første og siste instans utgjøres av det sosiale 

rommet, fordi dette rommet alltid vil bestemme de forestillingene menneskene i rommet har 

av det. Lederen har gjennom de eksisterende forventningene til hans lederrolle en posisjon der 

han kan gi tilbakemeldinger eller la være. Dersom lederen ikke gir sine ansatte 

tilbakemeldinger, reduseres læring til at man lærer seg sin plass, sin underprivilegerte 

posisjon som knekt i feltet. Dette er en reproduksjon av den ikke-lærende organisasjon. 

Samtidig er dette problematisk for lederen, for når han bare objektiverer (Buber) eller nøyer 

seg med å erkjenne medarbeideren (Honneth), blir ikke medarbeideren tilstrekkelig 

menneskeliggjort til å anerkjenne lederen, som ”forblir på begjærets naturlige nivå fordi det 

ikke finnes noen som kan anerkjenne ham” (Østerberg 1999:111). Fordi Megets 

selvbevissthet bare er foreløpig, er medarbeideren ikke i stand til å anerkjenne lederen dersom 

han (gjennom Meget) ikke får gjensvar på sitt arbeid i organisasjonen. Ifølge den tyske 

filosofen G. W. F. Hegel fordrer anerkjennelse selvbevissthet som bare kan oppstå i et møte 

mellom to selvbevisstheter (ibid). Eller originalt: ”selvbevissthet oppnår sin tilfredsstillelse 

bare i en annen selvbevissthet” (Hegel 1999:117). Er lederen her utøver av en paradoksal 

handling fordi han også trenger tilbakemeldinger som gir anerkjennelse fra medarbeiderne? 

Eller trenger han den ikke?  

 

Spørsmålet er om han får tilstrekkelig anerkjennelse gjennom sin symbolske makt og dermed 

definisjonsmakt. Å ha symbolsk kraft til å dominere de dominerte slik at hans synspunkt blir 

universelt (doxa), vil kunne gi ham tilstrekkelig anerkjennelse selv om dominansforholdet per 

definisjon er miskjent, men derfor også anerkjent. Dette skal vi ikke gå nærmere inn på her, 

men det som er hevet over enhver tvil, er at (1) de ansatte trenger å få tilbakemeldinger fra sin 

leder, og (2) de ansatte vil også kjempe om å få tildelt symbolsk kapital på arbeidsplassen. 

Selv om denne kampen om kapital utspilles uansett (ifølge Bourdieu), bør (3) lederen bruke 

tilbakemeldinger for å dempe kampen om å bli sett blant de ansatte og dermed frigjøre energi 
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til organisasjonslæring. (Det er for øvrig interessant å forestille seg hva som ville skje med 

kampen om symbolsk kapital dersom alle opplevde at de virkelig ble sett på arbeidsplassen.) 

En leders oppgave er uansett ikke å bli sett, men å se andre (Arne Selvik, seniorkonsulent ved 

Administrativt forskningsfond, Dagbladet 17.12.05).  

 

Mens Buber peker på én potensiell mulighet mellom den ansattes selvbevissthet og den 

sosiale verden lederen tilbyr, nemlig at lederen møter ham som et Du i øyeblikk og gir ham 

gjensvar gjennom å ta i bruk sin forholdskraft, har Bourdieu vist oss hvordan (1) denne 

muligheten er innskrevet i toveisrelasjonen mellom de kroppsliggjorte strukturene og de 

objektive strukturene på arbeidsplassen, og (2) at muligheten for at en leder vil endre 

synspunktene sine i det sosiale rommet, dessverre er liten, fordi han risikerer å tape posisjon. 

 

Hvordan står så Bubers tenkning i forhold til Bourdieus? Hos Buber skapes og skaper 

mennesket i det mellomværende, derfor rammes ikke hans filosofi hardest av Bourdieus 

kritikk mot tenkning som fokuserer på: ”substantielle ’realiteter’, individer, grupper etc.”, 

eller begreper som ”’subjekt’, ’motivation’, ’aktør’, ’rolle’” (Bourdieu 1997:11–12). Likevel 

står disse filosofiene et godt stykke fra hverandre. Mens Buber, hvis utgangspunkt er å skape 

en dialogfilosofi, har et utviklet begrepsapparat for det subjektive (Jegets tvefoldighet) og for 

det mellomværende (ånd), forteller ikke Buber oss hvilke kroppsliggjorte strukturer og 

strukturer i det sosiale feltet som påvirker menneskelige handlinger (hva som skal til for at 

man bruker sin forholdskraft). Disse strukturene hos Bourdieu, som Buber ikke 

problematiserer i sin filosofi, har gitt oss innsikt i hvorfor lederens potensial til å gi sin 

medarbeider gjensvar kan ligge ubrukt på mange arbeidsplasser. Samtidig kan man tolke 

Bourdieu dit hen at det mellomværende finnes som mulighet i menneskets habitus selv om 

den: ”strengt tatt korkje er retteleg individuell eller aleine styrer åtferda” (Bourdieu & 

Wacquant 1993:35). Noe Bourdieu i tidlige teksters definisjon av felt som ”feltet av det 

nærværende” og ”feltet av det mulige” som kjent kanskje også antydet. Mens Buber knytter 

intersubjektivitet (det som er mellom mennesker) til sosial interaksjon, der det finnes en 

kontinuerlig dialog, distanse og relasjon mellom mennesker, fokuserer Bourdieu på hele 

systemet av relasjoner, som også innbefatter det intersubjektive. Men Bourdieu plasserer 

møtet mellom jeg og du i tid og rom, som et spesifikt møte, et møte som er innvevd i en rekke 

relasjoner og handlinger med potensielle muligheter. Systemer av relasjoner er ikke ulikt 

intersubjektivitet i utgangspunktet, men er avgrenset i tid og rom, og gjør det dermed mulig å 



 
 

 

94 
 
 

 
 

behandle fenomener empirisk. Likevel må vi huske at for Buber har intersubjektiviteten en 

tydelig fenomenologisk komponent. Ergo forutsetter Buber at mennesket har selvbevissthet, 

og vi kan ikke utelukke at han dermed mener at vi er bevisst valget av våre handlinger.  

 

Bourdieu på sin side mener at en type fenomenologi som fremstiller den sosiale verden som 

produktet av valg, aktiviteter og handlinger, besatt av selvbevisste kompetente agenter, ikke 

evner å forklare menneskelig praksis (Bourdieu & Waquant 1993:28). Likevel finnes 

subjektiviteten i Bourdieus tenkning, om enn ikke bevisst hos agenten, når habitus betraktes 

som de objektive strukturene av andre orden som blir til subjektive disposisjoner gjennom 

den kroppsliggjorte versjonen av objektiviteten av første orden (Bourdieu & Waquant 

1993:31).  

 

Hos Bourdieu blir derfor subjektiviteten inderliggjøringen av objektiviteten, og dermed 

tilsynelatende subjekt for handlinger. Men man kan unngå å styres fullt ut av disse subjektive 

disposisjonene, ved å skaffe seg et selvrefleksivt mønster for egne for tanker og handlinger 

(Bourdieu & Waquant 1993:50). Mens mennesket skapes av og selv skaper ulike former for 

sosial interaksjon, gjennom å bruke eller ikke bruke sin forholdskraft (det mellomværendes 

mulighet), kan vi si at habitus hos Bourdieu både skaper og er skapt av det sosiale rommet 

eller den sosiale virkeligheten. Muligheten til selvbevissthet hos Bourdieu ligger trolig i å bli 

bevisst sin egen habitus. Derfor kan det tenkes at en leder hvis synspunkt er at bruken av 

tilbakemeldinger ikke har verdi for å realisere organisasjonslæring, må bli bevisst sin habitus 

gjennom selvrefleksjon for å endre sin praksis. Men hva kan skje dersom han ikke endrer 

praksis? Hva kan konsekvensene for en organisasjon være dersom tilbakemeldinger ikke 

benyttes som grunnlag for organisasjonslæring? 

 

5.4 Kampen om anerkjennelse i den ikke-lærende 
organisasjon 

 

Det å ignorere bruken av tilbakemeldinger som grunnlag for organisasjonslæring, kan gi en 

kamp for anerkjennelse blant de ansatte som fører til en ikke-lærende organisasjon. Denne 

kampen er en dysfunksjonell konsekvens av at de ansatte ikke får tilbakemeldinger på den 

jobben de gjør som gir små muligheter for å realisere organisasjonslæring. Kampen kan føre 
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til (1) passive og defensive medarbeidere, og (2) rivaliserende medarbeidere som trolig vil 

undergrave sine kollegaers undersøkelser og kompetanse. Begge konsekvensene tapper 

organisasjonen for retning, driv og ressurser som den trenger for å skape organisasjonslæring. 

Ifølge Argyris og Schön fordrer organisasjonslæring produktive resonnementer og et 

indrestyrt engasjement (Modell II). Vi skal nå se hvordan en av de styrende variablene i 

Modell I, ”minimering av generering og ekspresjon av negative følelser”, som gir en 

organisasjon med defensive normer som mistillit og rivalisering, skaper defensive 

resonnementer som for eksempel å skylde på andre eller fortrenge følelser og behov, og at det 

ytrestyrte engasjementet dette gir kunne vært unngått dersom medarbeideren hadde fått 

tilbakemeldinger på den jobben han gjør på arbeidsplassen. Dette fordi forvrengte interesser 

(Dewey) kan skape defensive medarbeidere i stedet for produktive medarbeidere (Buber). 

Dette kommer vi snart tilbake til.  

 

Tilbakemeldinger vil her ha den funksjonen at de kan fremme de ansattes potensial samtidig 

som kampen for anerkjennelse og de defensive resonnementene som følger kampen, kan 

transformeres til produktive sådanne. Når det utspiller seg en kamp om anerkjennelse på 

arbeidsplassen, kan det tenkes at de ansatte reagerer med å undergrave hverandres 

undersøkelser slik at disse ikke blir til organisasjonsundersøkelser, og individene ikke får 

realisert sitt eget og hverandres potensial, det vil si organisasjonens samlede potensial. Eller at 

de reagerer med defensivitet og passivitet. Hvorfor? 

 

En organisasjon er ikke bare et læringssystem (Argyris og Schön), den er også et maktfelt. 

Maktfelt forstås som styrkeforholdene mellom sosiale posisjoner der deltakerne i kraft av sin 

kapital kjemper om hvordan den legitime kapitalformen skal defineres (Bourdieu & 

Wacquant 1993:126). Arbeidsplassen kan være et eksempel på et felt, og den symbolske 

kapitalen de ansatte har, fungerer som sosiale våpen som bestemmer hvordan dette rommet 

fremstilles og hvilke beslutninger som tas for å bevare det eller forandre det (Bourdieu 

1997:29). Når vi snakker om lederens symbolske kapital, må vi ikke miste av syne at det 

finnes forskjeller i symbolsk kapital, og dermed posisjon, blant de ansatte også. Det finnes 

egenskaper (spesifikk symbolsk kapital) som de ansatte på arbeidsplassen kjemper om. Hvilke 

egenskaper som anerkjennes og tillegges verdi, og av den grunn fungerer som symbolsk 

kapital på den enkelte arbeidsplass, må studeres empirisk, noe vi ikke har mulighet til her. Det 

vi kan slå fast, er at egenskapene avhenger av hvilket felt det er snakk om, men at 
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egenskapene har det til felles at de blir tillagt verdi og er anerkjent innenfor feltet.  

 

Derfor vil de ansatte på en arbeidsplass kjempe om disse egenskapene ved å forsøke å bli sett, 

det vil si kjempe om anerkjennelse. For samtidig som lederen har symbolsk kapital til å utøve 

makt over de ansattes privilegier, kjemper de ansatte om å få lederens anerkjennelse som vil 

være et slikt privilegium i seg selv, også fordi den vil påvirke tilgangen til andre privilegier 

positivt. Lederens anerkjennende tilbakemeldinger på ens daglige arbeid i organisasjonen vil 

kunne gi organisasjonsmedlemmene den anerkjennelsen de kjemper om, gjennom å fremme 

deres symbolske kapital og dermed karriereutvikling. Som kjent (fra kapittel 4.3.2) har 

tilbakemeldinger også en emosjonell side (Honneth). Derfor påvirker følelser 

organisasjonsundersøkelser, enten gjennom fortrengning eller ekspresjon. På bakgrunn av sin 

symbolske kapital har lederen ikke bare adgang til å definere hvilken status og verdi 

formidling av tilbakemeldinger har i organisasjonen, han har også makt til å anerkjenne 

enkelte og miskjenne andre. Hvordan føles det å bli miskjent av sin leder? Får man lyst til å 

dele sin kompetanse og bidra til den kollektive læringen? Eller får man lyst til å gå på arbeid i 

det hele tatt? Antagelig reagerer noen med (følelse av) likegyldighet som en konsekvens av et 

fortrengt behov for anerkjennelse, mens andre uttrykker sin frustrasjon, irritasjon og sinne 

gjennom rivalisering. Ikke i noen av tilfellene fører dette frem mot organisasjonslæring. Dette 

må forklares nærmere. 

 

For hva skjer egentlig med ansatte som ikke får anerkjennelse av sin leder? De befinner seg 

på en kamparena for anerkjennelse. Man må erkjenne eksistensen av denne kampen som del 

av en organisasjons læringssystem (Argyris og Schön) for at den skal kunne skape 

organisasjonslæring. Men er det sannsynlig at de makter å kjempe over tid? Dette avhenger 

selvsagt av relasjonen mellom den enkeltes habitus og hvor kapitalsterk eller kapitalsvak han 

er. Derfor kan det tenkes at noen kjemper lenger enn andre og reagerer med rivalisering, noen 

finner seg en ny jobb, noen blir sykemeldte, mens andre igjen rett og slett slutter å gjøre sitt 

beste i jobben. De blir passive og defensive i stedet for aktive og produktive. Hvilken 

sannsynlighet er det for at de såkalte passive arbeidstakerne er motiverte for å bidra til 

organisasjonslæring? For å belyse tilfeller der det finnes svak motivasjon for 

organisasjonslæring, skal vi ta med forskjellen mellom en fremkalt interesse og en forvrengt 

interesse som er en erstatning for en levende motivasjon. Det som er psykologisert, er av 

interesse og skaper en levende motivasjon (Dewey 1996:38). En leder som forsøker å skape 
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en lærende organisasjon, må være klar over at det finnes såkalte motsetningseffekter (ibid). 

Det innebærer at målet om å skape en lærende organisasjon ikke er interessant i seg selv, men 

er interessant i motsetning til en eller annen alternativ erfaring. Generelt kan vi si at det er 

bedre for en skole å forsøke å skape en lærende organisasjon enn å bli slaktet i eksterne 

evalueringer utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Det er bedre å forsøke å høste 

anerkjennelse enn å tape ansikt utad og innad. Det er bedre å late som om man er interessert i 

dette målet, enn å risikere å bli stemplet som opprørsk (heterodoksi blir møtt med ortodoksi) 

og aldri få muligheten til å stige i gradene.  

 

Dette kan være med på å forklare grunnen til at vi mennesker opererer med to sett av 

handlingsteorier; bruksteorier og uttalte teorier. Ethvert intellektuelt innhold må ifølge Dewey 

ha opprinnelse og utvikling innenfor individets voksende erfaring for å få appell. Når det ikke 

har det, påkaller man alle ytre faktorer som ved hjelp av avvisning og negative reaksjoner kan 

tvinge bevisstheten tilbake til det materialet den stadig er på vei vekk fra (Dewey 1996:39). 

Så lenge det er de ytre faktorene som styrer en medarbeiders deltakelse i organisasjonslæring 

vil det ikke være kongruens mellom hans bruksteori og uttalte teori. Dermed er heller ikke 

organisasjonslæring mulig fordi det krever et indrestyrt engasjement fra de ansatte på 

arbeidsplassen. Hvordan kan man få det til?  

 

Dersom lederen gir tilbakemeldinger der han virkelig ser den andre, handler han som kjent 

delaktig, aksepterende, medvirkende og ansvarstakende (Buber), men i forhold til hva? 

Bakenfor argumentet om at gjensvaret bekrefter våre handlinger som virkelige for oss, ligger 

medarbeidernes behov for autonomi. Ved å gi gjensvar på medarbeidernes handlinger kan 

lederen dekke dette behovet. Det vil si at han vil kunne fremme medarbeidernes potensielle 

kompetanse. Ifølge Buber finnes det et allmennmenneskelig behov for autonomi: ”[…] ten 

thousand souls still undeveloped but ready to develop […] this phenomenon of uniqueness 

[…]” (Buber 2002:99) Medarbeiderens unike potensial er der hver dag, men lederen er ikke 

der hver dag, han vil kanskje aldri være der at han får se arbeidstakerens potensial: ”Has 

anything particular taken place? Was it not of the kind I meet every day?” then we may reply 

to ourselves. Nothing particular, indeed, it is like this every day; only we are not there every 

day” (Buber 2002:13). Det er av den største viktighet at lederen er oppmerksom, at han ser 

den andre, at han responderer; gir gjensvar på medarbeiderens handlingsutkast. Bare da er en 

realisering av medarbeiderens potensial mulig å oppnå. Mennesket ønsker seg sin del i det å 
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skape noe: Det vil være et subjekt for produksjonshandlingene (Buber 2002:100). Når 

menneskets behov for autonomi trues, skaper det en kamp for anerkjennelse. Dette fordi 

anerkjennelse “means for us creatures the fulfilment by each of us [...]” (Buber 2002:117). Til 

å begynne med kan mangel på tilbakemeldinger føre til at man nettopp gjør sitt beste i jobben. 

Og grunnen til det er lengselen etter tilbakemeldinger og anerkjennelse. Men det varer for de 

fleste av oss ikke evig. Hvor lang tid det tar før man går inn i kampen, hvor lenge man 

kjemper og om man reagerer med tilbaketrekning og passivitet/defensivitet eller rivalisering, 

avhenger av ens habitus og posisjon. Men idet man trer inn i kampen, snakker vi ikke i noen 

tilfeller om at ens engasjement er rettet mot organisasjonslæring og er indrestyrt.  

 

Dette argumentet kan styrkes ved å hente frem igjen påstanden om at hvert enkelt individ har 

et unikt potensial som kan realiseres gjennom intellektuell frihet (Dewey), eller autonomi 

(Buber). Dersom man skal få til et indrestyrt engasjement (som Modell II impliserer) må man 

vurdere sannsynligheten for at den ansatte vil anstrenge seg for å få til organisasjonslæring, i 

lys av hvorvidt medarbeiderens iboende potensial får en rimelig grad av intellektuell frihet. 

Hvis ikke arbeidet med organisasjonslæring påkaller medarbeiderens individuelle erfaringer, 

er ikke organisasjonslæring interessant i seg selv. Da må det gjøres interessant. Hvis vi kobler 

de rivaliserende normene og de passive resonnementene i Modell I med fravær av 

tilbakemeldinger som ivaretar det psykologiske elementet i erfaringen, kan vi bruke Dewey til 

å vise hvordan organisasjonslæring kan gjøres interessant, og skaper et tilsynelatende 

engasjement (ytrestyrt) ved å: ”vekke interesse ved hjelp av […] glasur ” (Dewey 1996:39).  

 

Figuren nedenfor illustrerer hvordan ytre faktorer (for eksempel mulighet for 

lønnsforhøyelse), gir et slikt ytrestyrt engasjement for organisasjonslæring (Modell I), i 

motsetning til et indrestyrt (Modell II), og at det ytrestyrte engasjementet kan skyldes 

fortrengning eller ekspresjon av følelser på bakgrunn av udekkede behov. Lederen har som 

kjent en dobbel autoritet idet han behersker sanksjonsmidlene både formelt og symbolsk. 

Dette kan bidra til å forklare hvorfor det skaper sterke følelser å ikke få lederens 

anerkjennelse på den jobben man gjør. Følelser er som kjent en viktig del av en organisasjons 

læringssystem, og utgjør derfor en sentral del av læringsforholdene på arbeidsplassen. Figuren 

nedenfor viser videre at ”kampen for anerkjennelse” er en mulig konsekvens av at 

tilbakemeldinger ikke blir benyttet for å koble artikulering og støtte, som også er en 

forutsetning for Modell II i følge Argyris og Schön. 
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Organisasjonslæring er 
svaret på våre problemer. 

Jeg ønsker å dele 
min kunnskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lojalitet og hensyn 
til kollegaer  

Målet er dekket med 
GLASUR 

Redsel for å 
miste jobben 

Organisasjonslæring

Mulighet for 
lønnsforhøyelse 

Dysfunksjonelle konsekvenser: 
En kamp for anerkjennelse i en ikke-

lærende organisasjon, preget av 
passivitet og rivalisering 

 
Følelser: 

likegyldighet (fortrengning) 
sinne (ekspresjon) 

 
Udekkede behov: 

autonomi 
anerkjennelse 

Mulighet for 
ekstra ferieuke 

Jeg trenger ikke 
tilbakemeldinger 
fra min leder. 

Mine individuelle 
erfaringer er 
viktige for vår 
organisasjon. 

I den ikke-lærende organisasjon må interessen for å bidra til organisasjonslæring dekkes med 

glasur. De tenkte eksemplene med sort skrift (innfelt i bokser) uttrykker de ansattes uttalte 

teori, mens eksemplene med rosa skrift er det som vekker interesse. Det er rimelig å anta at 

bruksteorien i dette eksempelet er det motsatte av den uttalte. At organisasjonslæring ikke er 

interessant i seg selv gir forvrengte interesser og en uoverensstemmelse mellom bruksteori og 

uttalt teori, og årsaken er at tilbakemeldinger ikke er benyttet for å skape et reelt engasjement.  

 

Som vi tidligere har vært inne på kan læring reduseres til at man lærer seg sin plass som knekt 

i feltet dersom man ikke får tilbakemeldinger fra sin leder. Poenget er at dette ikke er læring 

som er utdannende fordi erfaringen ikke har vekst rettet mot organisasjonslæring. Denne 

læringen påkaller ikke et behov eller et ønske medarbeideren har, og motvirker 

organisasjonslæring direkte ved at organisasjonsmedlemmene bruker sine ressurser på å 

kjempe for anerkjennelse for kortere eller lengre tid. Samtidig er menneskenes ønsker, ifølge 
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Dewey, den viktigste drivkraften til handling, og ønskets intensitet er mål for styrken på de 

anstrengelsene som vil bli ytt. Hvordan får man organisasjonslæring til å bli et ønske hos 

medarbeideren? Svaret er at målet med å få frigjort organisasjonens samlede kompetanse på 

veien mot organisasjonslæring, har størst sannsynlighet for å lykkes i demokratiske 

organisasjoner der det råder solidaritet (jf. Dewey). Solidaritet som perspektivtakende 

kompetanse mellom medlemmene av en organisasjon, i betydningen åpenhet og interesse for 

sine kollegaers og medarbeideres undersøkelser, kan uttrykkes gjennom perspektivtakende 

tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger som inneholder perspektivtakende kommunikasjon, 

fremmer organisasjonslæring fordi den skaper et skjæringspunkt for deling av kunnskap, og 

stimulerer til sosiale relasjoner der det finnes en interesse for organisasjonslæring som felles 

formål. En leder som ikke bruker tilbakemeldinger, motarbeider sitt mål om 

organisasjonslæring. Siden han på bakgrunn av sin posisjon har makt til å definere de 

legitimerte tilbakemeldingsdiskursene, risikerer han å skape grobunn for passive og/ eller 

rivaliserende medarbeidere av sine ansatte. Det vil si arbeidstakere som ikke får utløp for 

og anerkjennelse av sin autonomi.  

 

For hva gjør en passiv eller defensiv medarbeider på arbeidsplassen? Minst mulig, ingenting i 

ledige stunder? Hva gjør en rivaliserende medarbeider? Undergraver andres kompetanse, 

skaper konflikter og splid innad i personalet? Dette er to dysfunksjonelle konsekvenser av at 

arbeidstakere ikke får tilbakemeldinger med utgangspunkt i sine individuelle erfaringer (det 

psykologiske elementet) som skaper dårlige vilkår for organisasjonslæring. Når 

medarbeideren erfarer at han ikke får anerkjennelse som er i kontakt med hans opplevelse av 

sine handlingsforsøk, vil han slutte å gjøre sitt beste i jobben, enten ved å trekke seg tilbake 

eller ved å bruke sine ressurser på rivalisering. Sagt med Dewey får vi da at engasjementet 

faller ut når det psykologiske elementet i erfaringen er fraværende. Med utgangspunkt i 

lederens tvefoldige Jeg kan han undertrykke sine medarbeidere ved ikke å gi de 

tilbakemeldingene som fremmer læring og anerkjennelse, eller han kan frigjøre potensialet og 

etablere et engasjement for organisasjonslæring. Den ikke-lærende organisasjon konstitueres 

av maktforholdene, men betyr dette at makt hemmer organisasjonslæring? Det kommer an på 

om på lederen bruker sin forholdskraft, gir gjensvar, det vil si gir tilbakemeldinger som 

fremmer læring og anerkjennelse. I så fall kan maktbruk fremme organisasjonslæring: 

Menneskets maktvilje virker naturlig og rettmessig så lenge de er knyttet til den menneskelige 

forholdsvilje og blir båret av den” (Buber 1992a:46). Makt kan true medarbeiderens autonomi 
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og intellektuelle frihet. Men dersom lederen bruker makten sin i tilbakemeldinger som gir 

anerkjennelse, vil disse, i likhet med avvisning, ha en sterk symbolsk kraft. I den symbolske 

makten ligger sågar også troen på ordenes og talerens legitimitet, en tro som det ikke tilligger 

ordene å skape (Bourdieu 1996:45). Medarbeiderne vil tro på lederens anerkjennelse, og 

selvtilliten deres (Honneth) vil være styrket. Lederen vil da kunne skape engasjement blant 

sine ansatte og frigjøre deres ressurser og potensielle kompetanse rettet mot 

organisasjonslæring, i stedet for at de ansattes energi brukes på rivalisering eller fortrengning 

som fører til defensivitet. Tilbakemeldinger er derfor et viktig grunnlag for 

organisasjonslæring, og må brukes for å skape et indrestyrt engasjement hos dem som skal 

bidra til organisasjonslæring. Kan solidaritet som perspektivtakende kompetanse der man gir 

tilbakemeldinger, sies å være del av drivkraften i Argyris og Schöns tilnærming til 

organisasjonslæring?  

 

Det er vanskelig å se at solidaritet utgjør en drivkraft for organisasjonslæring hos disse 

forfatterne. Tvert imot blir drivkraften en søken etter å konvertere uoverensstemmelser til 

overensstemmelser. Vil en læring som er basert på en søken etter og korrigering av feil, for 

eksempel føre til et skjæringspunkt for individuelle undersøkelser slik at kunnskap deles og 

organisasjonen lærer? Er det sannsynlig at feilsøking uten tilbakemeldinger kan skape et 

indrestyrt engasjement? Det er det ikke grunnlag for å hevde. Hvorfor snakker ikke Argyris 

og Schön om betydningen av å realisere den enkeltes potensial gjennom tilbakemeldinger som 

fremmer læring og anerkjennelse som grunnlag for organiasjonslæring? Er det ikke rimelig å 

anta at organisasjoner som klarer dette, vil være mer endringsdyktige fordi læringssystemet 

deres er mindre rivaliserende, og man har tillit til hverandre, det vil si at man har produktive 

resonnementer? Når drivkraften er feilsøking, får man en kamp for anerkjennelse og defensive 

resonnementer som i større eller mindre grad fører til rivalisering eller tilbaketrekning blant 

de ansatte. Hvordan kan man transformere defensive resonnementer til produktive sådanne? 

 

Som kjent har tilbakemeldinger en støttefunksjon for refleksjon. Derfor er tilbakemeldinger 

også en nødvendig forutsetning for deutrolæring, det vil si refleksjon over eget læringssystem 

som premiss for å kunne realisere organisasjonslæring. Å komme fra defensive til produktive 

resonnementer fordrer altså kritisk refleksjon, som kan realiseres hos den enkelte gjennom 

tilbakemeldinger. Som kjent kan en organisasjon oppnå en innebygd kapasitet for 

dobbelkretslæring som kontinuerlig setter spørsmål ved det bestående, gjennom deutrolæring 
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som gir et læringssystem som er i stand til å endre sine styrende variabler, normer og 

antakelser. Men hvem er i posisjon til å stille spørsmål ved det bestående? Alle? Noen? 

Ingen? Problemet er at vi ikke kan forutsette at vi befinner oss innenfor opinion (Bourdieu), 

slik Argyris og Schön gjør. Vi må være klar over at maktforhold ikke bare truer de ansattes 

autonomi, læring og anerkjennelse, men også deutrolæring. Bruken av tilbakemeldinger kan 

motvirke denne trusselen dersom lederens maktbruk bæres av hans forholdsvilje. Da kan 

bruken av tilbakemeldinger dempe kampen om anerkjennelse. 

  

Bourdieu har vist oss hvordan relasjonen mellom kapital, felt og habitus kan forklare hvorvidt 

en leder gir eller ikke gir sine medarbeidere tilbakemeldinger, uavhengig av om han vet at 

tilbakemeldinger er et viktig grunnlag for organisasjonslæring eller ikke. Hvis det lykkes dem 

som utfordrer doxa å gi sine heterodokse synspunkter legitimitet, dersom doxa i 

utgangspunktet var at tilbakemeldinger ikke er lederens ansvar, vil lederen kunne oppdage at 

tilbakemeldinger kan føre til at organisasjonen oppnår organisasjonslæring. Denne kampen er 

en del av en organisasjons læringssystem (det som utgjør læringsforholdene i en 

organisasjon), fordi den på den ene siden påvirker kollegiets vilje til å bidra til 

organisasjonslæring, og på den andre siden kan fjerne fokus og ressurser fra denne 

målsettingen. Kampen om symbolsk kapital vil foregå på arbeidsplassen uansett. Vårt 

anliggende er å dempe kampen om anerkjennelse. Når de ansatte får en bestemt form for 

tilbakemeldinger, trenger de ikke å bruke så mye ressurser på enten å bli sett eller å fortrenge 

følelser og behov og bli passive. Da vil ikke deres ønske om og interesse for 

organisasjonslæring svekkes av frustrasjon over ikke å bli sett. Et intersubjektivt blikk på 

organisasjonslæring gir et godt utgangspunkt for å forstå at når interessen for 

organisasjonslæring bare er uttalt teori og ikke bruksteori, kan denne uoverensstemmelsen 

skyldes mangel på tilbakemeldinger.  

 

Det individuelle læringspotensialet er knapt i bruk når de ansatte ikke får tilbakemeldinger på 

sine handlinger. De færreste har interesse av å bidra til organisasjonslæring uten at de blir sett. 

Etter denne drøftingen kan vi spørre oss om hva en organisasjon er – et lærende system eller 

en slagmark for anerkjennelse. For som felt for virkelige eller mulige krefter er arbeidsplassen 

også et felt for kamper om å opprettholde eller omforme sammensetningen av disse kreftene 

(Bourdieu & Wacquant 1993:87). 
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6 Tilbakemeldingsdiskurser 
 

6.1 Innledning 
 

På bakgrunn av de tilbakemeldingsfunksjonene som har fremkommet i den teorien om 

tilbakemeldinger vi har konstruert ved hjelp av Dewey, Buber, Honneth, Mead og Bourdieu, 

skal vi utvikle ulike tilbakemeldingsdiskurser og vurdere i hvilken grad de vil kunne fremme 

organisasjonslæring. Enhver vurdering av verdien av tilbakemeldinger må inngå i en analyse 

av dens formål, og man må være klar over at bruken av tilbakemeldinger har ulike funksjoner 

(Askew 2000:3). Dette bekrefter at tilbakemeldinger også har flere former. Men vil alle typer 

tilbakemeldinger fungere som en kommunikasjonskanal (skjæringspunkt) som fremmer 

læring og refleksjon, anerkjennelse og autonomi samt kunne forhindre at kampen om å bli sett 

tar uforholdsmessig mye energi fra arbeidet med å skape organisasjonslæring (som er vårt 

formål) – i stedet for å føre til en delt interesse blant personalet? 

 

Så langt i avhandlingen er det ikke anvendt teori som eksplisitt omhandler 

tilbakemeldingsbegrepet, men klassiske samfunns- og utdanningsvitenskapelige tekster med 

stor overføringsverdi, som styrker avhandlingens hypotese om at tilbakemeldinger er et viktig 

grunnlag for organisasjonslæring. Nyere tilbakemeldingsteori hevder at tilbakemeldinger ikke 

er et entydig, allment og ukomplisert begrep. Når tilbakemeldingsbegrepet brukes mye 

innenfor elektronikk og mekanikk, blir det vanskeligere å bruke det i pedagogisk 

sammenheng. Det er også vanlig å snakke om å få eller gi tilbakemeldinger, men 

tilbakemeldinger er ikke alltid noe man overrekker eller mottar (Askew 2000:1). 

Tilbakemelding er et komplekst begrep, og kan defineres som: ”alle dialoger som fremmer 

læring i både formelle og uformelle situasjoner”(ibid). Nyere tilbakemeldingsforskning 

representert ved den engelske pedagogen og utdanningsviteren Susan Askew, legger altså 

dialogen til grunn for sin begrepsforståelse. Som det fremgår, legger denne avhandlingen til 

grunn et intersubjektivt perspektiv på tilbakemeldinger både når det gjelder relasjon og 

posisjon. Dette perspektivet skal også belyse tilbakemeldingsdiskursene. Derfor skal vi her 

avklare hvorvidt nyere tilbakemeldingsforskning fanger opp betydningen av den 

fenomenologiske komponenten i Martin Bubers begrep om intersubjektivitet.  
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Mens Buber i boken Jeg og Du utvikler begreper for relasjon og holdninger, utvikler han i 

Between Man and Man begreper for samtale eller konversasjon som vi finner implisitt i Jeg 

og Du. I det følgende skal vi anvende hans begreper monolog, teknisk dialog og genuin 

dialog, og drøfte dem opp mot Susan Askews begreper om tilbakemeldinger som gave, 

veiledning og dialog, for å utvikle et nyansert tilbakemeldingsbegrep som både tar hensyn til 

medarbeiderens sosiale selv (Mead) og hans behov for anerkjennelse (Honneth) for å fremme 

organisasjonslæring (Dewey), og derfor svarer til mennesket som forholdsvesen (Buber). Vi 

kan si at når vi problematiserer og nyanserer begrepet tilbakemelding, befinner vi oss (ifølge 

Bourdieu) innenfor opinion, den delen av universet der det blir stilt spørsmål ved den gitte 

oppfatningen av hva tilbakemeldinger er, nemlig doxa. Dette fordi tilbakemeldingsdiskursene 

tilsløres av posisjoner. ”Gi meg tilbakemelding,” sier vi kanskje etter å ha skrevet ferdig og 

levert en rapport til vår leder. Men ønsker vi egentlig å få levert en fiks ferdig vurdering av 

produktet? Eller ønsker vi kanskje heller å komme i dialog med lederen? 

 

6.2 Monologen – tilbakemelding som gave  
 
Problemet med begrepet dialog er at dialogen som oftest er forkledd: ”There are not merely 

great spheres of life of the dialogue which in appearance are not dialogue, there is also 

dialogue which [...] has the appearance but not the essence of dialogue” (Buber 2002:22). 

Blant dialogens forkledninger finner vi monologens drakt. Det er ikke den ensomme mannen 

(eller kvinnen) som lever monologens liv, det er han som drives av sitt behov for selvhevdelse 

og anerkjennelse (Buber 2002:23). At monolog som tilbakemeldingsform karakteriseres av 

behovet for å få anerkjennelse, er ytterligere et argument for eksistensen av 

tilbakemeldingsfunksjonen anerkjennelse. Forbindelsen mellom form og funksjon bekrefter 

da funksjonen. Eksempelvis har vi lederen som har vært på kurs og lært hvor viktig det er å gi 

sine medarbeidere anerkjennelse for å realisere organisasjonslæring. Men han biter seg selv i 

halen og ødelegger mulighetene for å anerkjenne sin medarbeider, fordi han selv har så sterkt 

behov for anerkjennelse at han hevder sine egne meninger uten å egentlig være oppmerksom 

på medarbeideren. Lederen har seg selv i fokus: ”He who is living the life of monologue is 

never aware of the other as something that is absolutely not himself” (Buber 2002:23). 
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Denne formen for konversasjon har sterke paralleller til Askews begrep om tilbakemelding 

som (overrekkelse av en) gave, der den som skal lære, får rollen som “mottaker”, mens 

lederen blir den som “overfører”. Lederen anser seg selv som eksperten som overrekker 

prefabrikkert informasjon til en passiv mottaker, arbeidstakeren. Lederen har et rasjonelt og 

mekanistisk syn på læring og organisasjoner, en tenkning som representerer den dominerende 

tilbakemeldingsdiskursen i vår vestlige verden (Askew 2000:3). Derfor kan vi si at dette 

synspunktet er vårt doxa. Mens Buber viser at en leders objektivisering av sin medarbeider 

umuliggjør at han får gjensvar på sine handlinger, forlenger Bourdieu dette resonnementet 

ved å vise at objektivering, det vil si inndelingen av posisjon (for eksempel), etablerer og 

reproduserer doxa som universelt synspunkt slik at de ansatte ikke stiller spørsmål ved at 

lederen ikke gir dem den formen for tilbakemelding som de trenger. Det er en anerkjent og 

akseptert dominans fordi den er miskjent. Å opprettholde tilbakemeldinger som gave, kan i 

likhet med rett og slett å la være å gi tilbakemeldinger, også være en dominansstrategi, en 

måte å opprettholde makt på. Dermed er kampen om anerkjennelse i gang, der noen reagerer 

med tilbaketrekning og passivitet, mens andre rivaliserer. 

 

Tilbakemeldinger fremmer ikke organisasjonslæring innenfor denne 

tilbakemeldingsdiskursen, fordi monologen med sine tilbakemeldingsgaver objektiverer 

medarbeideren og bare forsterker deltakernes posisjoner som herrer og knekter. Læring 

reduseres da til at man lærer seg sin plass, sin underprivilegerte posisjon som knekt i feltet. 

Lederen som bruker monologen, reflekterer (Buber) sin medarbeider gjennom sitt eget 

speilbilde. Hans selvsentrerthet og forutinntatthet gir ikke medarbeideren noen mulighet til 

virkelig å bli sett (Buber) eller få den anerkjennelsen (Honneth) som han ut fra sitt sosiale selv 

(Mead) trenger, og som han knytter sin identitet til. Dette er tilbakemeldingsgaver som ikke er 

i kontakt med medarbeiderens fenomenologi, men som bare styrker lederens eget selvbilde 

samtidig som medarbeideren opplever en utøvelse av symbolsk makt. Det betyr at måten en 

leder formidler tilbakemeldinger på, også er en makthandling. Fordi lederen har en posisjon i 

feltet som medarbeideren ikke har, kan det tenkes at lederen vurderer sine språkhandlinger 

eller meninger som tilhørende en høyere symbolsk kapitalform enn medarbeiderens. Lederen 

betrakter sitt eget forhåndsdefinerte innhold i tilbakemeldingene som ”det riktige”. Vi gjentar 

at doxa er de dominerendes synspunkt. Denne formen for tilbakemeldinger er å betrakte som 

hemmende for vår målsetting, som er at arbeidstakeren lærer og reflekterer, anerkjennes og 

får brukt en rimelig grad av sitt potensial, og dermed kan tone ned sin kamp om å bli 
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anerkjent på bakgrunn av den jobben han gjør til daglig.  

 

Det psykologiske elementet i Deweys erfaringsbegrep har ingen plass her. Man er ikke opptatt 

av forbindelsen mellom det som skal læres (det logiske elementet) og den som skal lære sine 

personlige erfaringer (det psykologiske elementet). Det den lærende bringer inn i 

læringssituasjonen, tillegges derfor ingen verdi (ibid). Man skiller mellom det som skal læres 

på den ene siden, og den som skal lære på den annen. Det betyr at de emosjonelle og sosiale 

aspektene ved læring ikke anses som relevante (Askew 2000:5), og at man heller ikke har en 

bevissthet om at ulike former for relasjoner og posisjoner fremmer eller hemmer 

organisasjonslæring. Hvilken tilbakemeldingsdiskurs passer for en slik strategi? Strategisk 

bruk av tilbakemelding som gave kan forsterke ens egen posisjon og symbolske makt. Hvis 

man bruker tilbakemeldinger som gave, kan det være et symbolsk våpen som er med på å 

opprettholde en ikke-lærende organisasjon som ikke evner å skape det indrestyrte 

engasjementet som er beskrivende for Modell II. 

 

Alt virkelig liv er møte, sier Buber (Buber 1992a:13). Det gjelder selvsagt også for 

arbeidslivet. Å være blind for at organisasjonslæring i likhet med alt liv har et intersubjektivt 

grunnlag, påvirker mulighetene til å skape et Jeg–Du-forhold negativt. Når man ikke tar i 

betraktning argumentet om at et læringssystems atferdsmessige forhold påvirker 

organisasjonsundersøkelser (Argyris og Schön), og lederens forholdskraft (Buber) er ikke-

eksisterende, mister man den fenomenologiske komponenten som sosialt aspekt ved 

intersubjektivitet. Denne formen for tilbakemelding gir rett og slett ingen mulighet til å oppnå 

en Jeg–Du-relasjon. Dette fordi ånd bare inntreffer når mennesket møter den andre med hele 

sitt vesen. En leder som anvender denne formen for tilbakemeldinger, betrakter sin bruk av 

tilbakemeldinger overfor sine ansatte som en gave. Han anser seg selv som eksperten som gir 

tilbakemeldinger i en enveiskommunikasjon. Tilbakemeldingene inneholder informasjon som 

skal hjelpe arbeidstakeren å lære. Budskapet er som regel vurderende og inneholder ofte en 

indikasjon på gapet mellom nåtidige og ønskede prestasjonsresultater. Innenfor en slik 

tilbakemeldingsdiskurs er tilbakemeldinger altså en vurdering av prestasjoner. 

Tilbakemeldinger gis ut i fra en tro på at mottakeren, etter at tilbakemeldingen er gitt, vil være 

i stand til å korrigere sine tidligere prestasjoner (Askew 2000:5–6). Her antas det at den som 

gir tilbakemeldinger, i vårt tilfelle lederen, vet mer enn den som skal motta budskapet, 

arbeidstakeren.  
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Distinksjonen mellom uttalt teori og bruksteori kan belyse hvorfor slike tilbakemeldinger ikke 

gir noe grunnlag for organisasjonslæring. En leder kan godt ha en uttalt teori om at 

tilbakemeldinger er et viktig grunnlag for organisasjonslæring, og at dette er hans ansvar. Ved 

å ha gjennomført etterutdanningskurs om temaet kan han ha tilegnet seg kunnskap om 

hvordan tilbakemeldinger bør formidles for å fremme organisasjonslæring. Personlig synes 

han ikke det er viktig. Dette er hans bruksteori. Men han vet at det forventes av ham at han 

fokuserer på sin tilbakemeldingskompetanse. Derfor avholder han flere enn den lovpålagte 

årlige medarbeidersamtalen med sine medarbeidere. Her gir han informasjon om hvordan han 

vurderer kvaliteten på medarbeiderens arbeid og innsats, og forventer at medarbeideren 

forbedrer seg etter endt medarbeidersamtale. Utover dette har han intet fokus på viktigheten 

av å gi sine ansatte tilbakemeldinger, og kunnskapen han hadde om formidling, blekner for 

hvert år. Det er med andre ord inkongruens mellom hans uttalte teori og bruksteori, og 

organisasjonens læringspotensial er derfor dramatisk mindre enn om det hadde vært 

kongruens. 

 

Evalueringer er den vanligste formen for tilbakemeldinger arbeidstakere får, både 

individrettede direkte fra leder og kollegaer, og gjennom interne og eksterne systematiske 

evalueringer som det enkelte individet er en del av. Vi kan derfor kommentere lederens 

bruksteori om hvordan tilbakemeldinger skal benyttes for å realisere organisasjonslæring med 

å si: Dersom verdien av det å gi tilbakemeldinger er del av hans uttalte teori, men ikke av 

hans bruksteori, kan tilbakemeldingene lett bli rituelle. Evalueringer er først og fremst en 

anledning til identitetskonstruksjon (Dahler – Larsen 2001:163). Når vi legger til at Meget 

(Mead) knytter sin identitet til egne erfaringer med intersubjektiv anerkjennelse (Honneth), 

får vi bekreftet hvor negativt ”tilbakemeldinger som gave” påvirker sannsynligheten for å 

kunne skape organisasjonslæring. Mulighetene for et indrestyrt engasjement (Modell II) er 

små, og muligheten for en kamp om anerkjennelse som tapper organisasjonen for retning og 

driv mot organisasjonslæring, er stor. For lederen objektiverer arbeidstakeren. Han ser ham 

ikke. Arbeidstakeren blir kun erkjent (Honneth) eller i beste fall observert (Buber). 

Arbeidstakerens Meg (Mead) har behov for et gjensvar (Buber) som lederen ut fra sitt 

tvefoldige Jeg ikke kan gi ham, fordi han holder tilbake sin forholdskraft. Vi kan si at når en 

leder ikke er bevisst på verken emosjonelle eller sosiale aspekter ved læringen, mister lederen 

både medarbeiderens kunnskap og fenomenologi av syne. Dette skjer fordi lederen ikke er i 
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stand til å skape nærvær. Som en konsekvens av lederens bruk av tilbakemelding som gave, 

antar han at arbeidstakeren ikke allerede vet det lederen vil si. Han tror at arbeidstakeren 

ønsker å få denne informasjonen, og at den nye kunnskapen vil føre til forbedring. Er dette 

sannsynlig?  

 

I og med eksistensen av Meget (Mead) og medarbeiderens evne til å erfare seg selv både som 

objekt og subjekt, er det rimelig å anta at han er klar over de forholdene vedrørende sitt eget 

arbeid som lederen ved hjelp av tilbakemeldinger ønsker å ta opp for å fremme læring og 

forbedringer. Faktisk kan det være at arbeidstakeren reflekterer nokså mye over egen 

arbeidshverdag, og er seg meget bevisst hva som fungerer bra og mindre bra i arbeidet sitt. 

Han jobber ut fra klare faglige overbevisninger og følger godt med innenfor sitt fagfelt og den 

offentlige og interne debatten som angår den. Hvordan vil det da oppleves hvis lederen gir 

tilbakemeldinger på ens daglige arbeid som ikke inneholder noen spørsmål om hva man selv 

synes, hva man selv tror kan være grunnen til forhold man opplever som mindre bra, hvilke 

personlige overbevisninger som ligger til grunn for måten man jobber på, og hvordan 

arbeidstakeren selv ser for seg sitt videre arbeid? Dette vil neppe fremme refleksjon over eget 

læringssystem (deutrolæring) som gir vekst i erfaringen, det vil si har en retning som 

stimulerer til organisasjonslæring. Mulighetene for å oppleve seg som anerkjent (Honneth) er 

naturligvis heller ikke til stede. Det finnes intet offentlig bifall eller tegn på at man nyter 

anseelse her.  

 

På den annen side kan lederens symbolske makt (og kraft) føre til at medarbeideren tror på 

det lederen sier, for selv om dominansforholdet er miskjent, er det også per definisjon 

anerkjent. Ifølge Bourdieu har lederen som kjent symbolsk makt til å skape tro ut fra de 

ansattes tro på ordenes og talerens legitimitet, en tro det ikke tilligger ordene å skape.  

Hvis vi følger opp dette argumentet med Bubers oppfatning om at: ”Den som utsier et 

grunnord, trer inn i ordet og er i det” (Buber 1992a:6), kan vi si at formidling av 

tilbakemelding som språkhandling skaper virkelighet både for lederen og medarbeideren. Vi 

snakker her om språkets virkelighetskonstituerende karakter. Å gå inn i et språk er å gå inn i 

en virkelighetsforståelse.  

 

Et eksempel. Når direktøren sier til avdelingslederen: ”På forrige møte i ledergruppen gjorde 

du en feil da du presenterte din avdelings budsjett. Det får uheldige konsekvenser for min 
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arbeidssituasjon fremover som din forgjenger ville ha forutsett. Jeg forventer at du ikke gjør 

denne feilen en gang til”, gjør direktøren noe mer enn bare å frembringe lyder. Han 

overrekker sin medarbeider en tilbakemelding, og antar at han vet mer om medarbeiderens 

handlingsutkast enn medarbeideren selv. Han tror at mottakeren vil være i stand til å korrigere 

sine tidligere prestasjoner etter at tilbakemeldingen er gitt. I tillegg blir medarbeideren 

sammenlignet med sin forgjenger. Dermed trer lederen inn i et i et forhold til den andre som 

et Det, uten øyeblikk eller snev av et Jeg–Du-møte. Hvorvidt man trer inn i grunnordet Jeg–

Det eller Jeg–Du, gir to helt forskjellige erfaringer for forholdet mellom leder og medarbeider, 

der bare sistnevnte forhold gir anledning til å bruke tilbakemeldinger som grunnlag for 

organisasjonslæring. 

 

Å bedrive overrekkelse av prefabrikkerte tilbakemeldinger fører ikke til rekonstruksjon av 

erfaring, for dette mangler alle elementene i Deweys erfaringsbegrep bortsett fra det aktive og 

det logiske, og det fremmer derfor heller ikke organisasjonslæring. Men finnes det noen 

former for læring der denne tilbakemeldingsformen fungerer? Å bruke tilbakemeldinger på 

denne måten kan fungere når ens formål er å gi informasjon om forhold som ikke er gjenstand 

for forhandlinger, og man ønsker å indikere konsekvensene av ikke å rette seg etter visse 

betingelser, for eksempel formelle regler og konvensjoner på arbeidsplassen. Når man ønsker 

å engasjere menneskene rundt seg i en dypere forståelsesprosess, skape sammenheng og 

dypere innsikt, er denne formen for tilbakemeldinger ikke egnet (Askew 2000:6). Men hva 

med såkalte positive tilbakemeldinger? På folkemunne har vi uttrykket positive 

tilbakemeldinger, som vi gjerne knytter optimistiske assosiasjoner til, men fører de til 

læring? I hverdagslivet bruker vi positive tilbakemeldinger om vurderinger som impliserer 

tilfredsstillelse med den andres resultater, mens negative tilbakemeldinger brukes om det 

motsatte; kritikk og behov for endring. Men det er ikke merkelappen positiv eller negativ som 

avgjør om vi snakker om en form for tilbakemelding som fører til læring. Askew gir et 

selvopplevd eksempel der hun var mottaker av en såkalt positiv tilbakemelding som blokkerte 

alle muligheter for læring; hva hun vil kalle ”killer feedback” (Askew 2000:7). 

Tilbakemeldingene hun fikk på sin egen tekst, var ment å være konstruktive og utviklende, 

altså positive, men var så overveldende at hun følte seg overmannet. Like viktig var det at hun 

ikke kunne relatere sin tenkning til tilbakemeldingens innhold, og at den andre ikke åpnet opp 

for samtale eller gav noen hjelp i retning av å forbedre teksten. Hun opplevde til og med at 

den andre hadde sin egen agenda for hennes tekst (ibid). Han satte seg selv i fokus og var ikke 
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oppmerksom på at den andre var et Du: ”The limits of the possibility of dialogue are the 

limits of awareness” (Buber 2002:12). 

 

Personen som overrakte henne en pakke fylt av positive tilbakemeldinger, glemte å pakke 

med to fundamentale ting, nemlig sin oppmerksomhet og aksept. Monologens mann er 

selvsentrert, og mulighetene for å skape en Jeg–Du-relasjon med ham er fraværende først og 

fremst fordi han reflekterer den andre ut fra sitt eget speilbilde. Han evner ikke å se den 

andres partikularitet som et Du, og lar i stedet den andre eksistere som del av sin egen 

erfaring; som del av seg selv (Buber 2002:26–28). Reflektering og forutinntatthet blir da to 

sider av samme sak. Forutinntatte lederes tilbakemeldinger evner ikke å ivareta det 

psykologiske elementet (Dewey), fordi man ikke ser sin medarbeider løsrevet fra seg selv og 

sine erfaringer med og forestillinger om medarbeideren og hans virke. Dette er et eksempel på 

å bli objektivert av en annens persepsjon. Når man objektiverer andre, unnlater man å gjøre en 

ansvarlig handling, det vil si å respondere på det man ser og hører (Buber 1992a:11). En leder 

er ansvarlig først når han responderer på signaler fra sin medarbeider eller øvrige omgivelser. 

For å respondere må han ta i bruk sin oppmerksomhet (Buber 2002:19). Han må gi gjensvar, 

først da blir medarbeiderens handlingsutkast virkelig.  

 

”Killerfeedback” refererer både til positive og negative tilbakemeldinger. Det er derfor ikke 

slik at positive tilbakemeldinger automatisk øker motivasjonen og selvtilliten, øker 

forståelsen, skaper ny mening og nye sammenhenger. Heller ikke fører negative 

tilbakemeldinger automatisk til minsket motivasjon og selvtillit. Dette fordi det er 

mottakerens opplevelse som bestemmer hvorvidt en tilbakemelding er positiv eller negativ. 

Det er mottakerens opplevelse som avgjør om tilbakemeldingen kan føre til læring og 

refleksjon, anerkjennelse og engasjement, og om man da gjør sitt beste i jobben eller ikke. 

Dette bekrefter Bubers tese om at den sosiale interaksjonen konstituerer en grunnleggende 

fenomenologisk komponent i den menneskelige erfaring, som går forut for både de 

sosialorganisasjonsmessige og de rent psykologiske dimensjonene ved menneskenaturen. 

Denne formen for tilbakemeldinger ignorerer den fenomenologiske komponenten. 

Opplevelsen bestemmes selvsagt også av kvaliteten på relasjonen mellom mottaker og 

overfører (Askew 2000:6). Det vil eksempelvis oppleves ulikt å få hard kritikk av en leder 

man føler seg nær og har stor tillit til, enn å få arbeidet sitt radbrukket av en leder man 

misliker og prøver å unngå i det daglige.  
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La oss tenke oss en leder som er svært opptatt av å gi ros til sine ansatte fordi han ønsker å 

motivere dem og gi dem mer selvtillit. Han må da være klar over at det å gi positive 

tilbakemeldinger i noen tilfeller kan ha motsatt effekt. Hvis lederen gir positive 

tilbakemeldinger svært ofte og regelmessig, kan det oppfattes som trivielt og upassende og 

faktisk føre til lavere selvtillit og motivasjon, og nettopp ikke fremme læring. 

Tilbakemeldinger som fremmer læring, gis uregelmessig, men kontingent og spesifikt. Så i 

stedet for å regne med at positive tilbakemeldinger fremmer læring, er det viktig at lederen 

vurderer hvordan hans ansatte vil respondere på ros, og spesielt hvordan de medierer de 

positive tilbakemeldingenes mening og videre bruker denne tolkningen til å lage attribusjoner 

vedrørende sine evner og om sammenhengen mellom sine forsøk og resultatene av disse 

forsøkene (ibid). Man har med andre ord en forventing om at tilbakemeldinger automatisk 

fører til læring, mens det sjelden problematiseres hvordan læring kan oppstå fra 

tilbakemeldingens gave.  

 

Denne tilbakemeldingsdiskursen har med andre ord flere paralleller til Martin Bubers begrep 

om monolog. Ved overrekkelse av tilbakemeldinger som gave er relasjonen preget av 

objektivering gjennom erkjennelse (Honneth) eller i beste fall observasjon (Buber). I tillegg er 

den lærendes opplevelse (Buber) av om tilbakemeldingen er positiv eller negativ, ikke 

relevant her. I monologen er den som overrekker en tilbakemeldingsgave, ikke til stede som 

person, fordi han ikke bruker sin forholdskraft. Han betrakter på ingen måte den andre som en 

person, et Du. Monologen handler ikke om å kommunisere noe, lære noe eller skape kontakt 

med noen. Monologen dekker utelukkende behovet for selvbekreftelse ved å markere det 

inntrykket man ønsker å skape av seg selv, eller forsterke det dersom inntrykket er i ubalanse. 

For monologens mann ser seg selv som absolutt og legitim, mens den andre relativiseres 

(Buber 1992b:23). At den som får tilbakemeldingsgaven, via sitt sosiale selv (Mead) er i stand 

til å erfare seg selv både som objekt og subjekt, og derfor har selvinnsikt fylt av egne og 

andres historier om læring og anerkjennelse, vet monologens mann ingenting om. Han 

kjenner ikke sin forholdskraft: ”Nature for him is either an ètat d’âme, hence a ’living 

through’ in himself, or it is a passive object of knowledge […]” (Buber 2002:23) 

 

Tilbakemelding som gave fremmer verken læring som krever innsikt og forståelse, 

anerkjennelse eller autonomi for å nedtone kampen for å bli sett, og er derfor ikke egnet for 
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organisasjoner som vil realisere organisasjonslæring. Hvilke flere tilbakemeldingsformer med 

tilhørende ”forkledde dialoger” finner vi? 

 

 

6.3 Teknisk dialog – veiledningstilbakemeldinger  
 

Blant dialogens utkledninger finner vi også den tekniske dialogen. Ikledd denne drakten 

anvendes dialogen ut fra behovet for å komme frem til en objektiv forståelse innenfor rammen 

av den moderne eksistens (Buber 2002:22). Organisasjonslivet som del av den moderne 

eksistens innebærer en stadig økning av Det-verdenens omfang (Buber 1992a:35). Som 

Det-verden er organisasjonslivet preget av oppdagelser og nyskaping. Det gjør selvsagt noe 

med hvordan vi omgås hverandre: ”Menneskets grunnforhold til Det-verdenen omfatter 

erfaringen, som atter og atter konstituerer den, og bruken, som leder den til dens mangesidige 

formål, nemlig å opprettholde, lette og forsyne menneskets liv” (Buber 1992a:36). 

 

Vi må se i øynene at et arbeidsliv som fremmer utviklingen av menneskets evne til å erfare og 

bruke, fører til en nedsettelse av dets forholdskraft. Forholdskraften er den eneste kraften 

mennesket har for å kunne skape en Jeg–Du-relasjon (Buber 1992a:37). Da blir det viktig å 

lytte til Honneth når han etterlyser et begrep for arbeid og arbeidsliv som har et utviklet blikk 

for individets avhengighet av sosial anerkjennelse av ens daglige arbeid (Honneth 2003:45). 

Når vi kjenner arbeidslivets behov for oppdagelser og nyskaping, når vi vet hva dette gjør 

med vår forholdskraft, blir det viktig at arbeidsbegrepet vårt ikke skjuler, men fanger 

sammenhengen mellom arbeid og behovet for anerkjennelse. Derfor er det viktig at vi ikke lar 

det som er blitt Det, forbli Det, at vi erfarer og bruker Det som et Det, og tar det til hjelp i 

våre bestrebelser for å orientere oss i verden og dernest for å ”erobre” verden (Buber 

1992a:39). Det må finnes øyeblikk av møte, en veksling av Jeg–Du- og Jeg–Det-relasjoner, 

fordi en struktur av forbruk nedsetter vår forholdskraft. Dette gjelder også den tekniske 

dialogens streben etter objektiv forståelse. 

 

På tilsvarende måte som vi kan utnytte og undertrykke våre kontakter og kollegaer i 

arbeidslivet for å ”erobre verden”, kan kunnskap brukes og forbrukes for å lette og forsyne 

våre liv. Slik får vi en konstant Jeg–Det-relasjon til kunnskap, et forbruk av læring. På 
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bakgrunn av vårt tvefoldige Jeg kan vi undertrykke i stedet for å frigjøre, iaktta det i stedet for 

å se hen til det, utnytte det i stedet for å ta i mot det. Kan det tenkes at vi bruker og forbruker, 

undertrykker og utnytter våre kilder og medmennesker nettopp for å få anerkjennelse fra de 

samme omgivelsene? Kanskje er grunnen til at vi mister vår forholdskraft og ikke får den 

anerkjennelsen vi trenger for å etablere og opprettholde en god selvfølelse, to sider av samme 

sak? Vi bruker, undertrykker, iakttar og utnytter våre omgivelser gjennom monologer eller 

tekniske dialoger i stedet for å forløse andre, virkelig se andre, ta i mot andre, fordi vi selv er 

så sultne på nærvær, sultne på anerkjennelse. Vi biter oss selv i halen ved å bruke andre, 

undertrykke andre for å hevde oss selv; for å få anerkjennelse og opprettholde vår posisjon. 

Dette nedsetter ikke bare vår egen forholdskraft, men også de andres, og målet om å få 

anerkjennelse – som vi ut fra vårt vesen trenger, og som organisasjonslæring fordrer – kan 

ikke nås.  

 

Den tilbakemeldingsformen som korresponderer til den tekniske dialogen, er tilbakemeldinger 

som minner om veiledning. For som i den tekniske dialogen er målet med tilbakemeldinger 

preget av veiledning å komme frem til en objektiv forståelse som del av den moderne 

eksistensen (Buber). Lederens rolle blir da å gjøre sine ansatte i stand til å oppnå ny innsikt i 

og nye sammenhenger mellom nye og eksisterende erfaringer (Askew 2000:9). Mens man ved 

formidling av tilbakemeldinger preget av overrekkelse ser på kunnskap som noe som skal 

overføres til den lærende ved hjelp av ferdig pakkede tilbakemeldingsgaver, ser man her på 

kunnskap som noe den lærende konstruerer selv. Lederens rolle er fortsatt ekspertens, men i 

stedet for å gi tilbakemeldinger i form av informasjon for å få sine arbeidstakere til å arbeide 

bedre, søker lederen å formidle tilbakemeldingen på en måte som arbeidstakeren opplever 

som meningsfull. Dette fordrer at lederen har kjennskap til den enkeltes individuelle evner og 

interesser (ibid). Det vil si at de sosiale og emosjonelle dimensjonene ved læring anses som 

viktige til en viss grad. 

 

For en leder med et slikt syn på læring er det naturlig både å beskrive og diskutere i 

tilbakemeldingssituasjonen. Askew hevder at dette gir et skifte fra evaluerende vurderinger i 

forrige modell, til beskrivelser av opplevelsen; der det personlige pronomenet du blir skiftet ut 

med jeg (Askew 2000:10). Dette innebærer at lederen beskriver sine persepsjoner av 

situasjoner i stedet for å komme med vurderinger og generaliseringer om arbeidstakeren, 

hevder Askew. Men betyr det at vi har kommet noe lengre med å utvikle en 
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tilbakemeldingsform som fremmer organisasjonslæring? Ved å tilby et narrativ som 

arbeidstakeren kan vurdere sin opplevelse i forhold til, inviterer lederen riktignok til en 

respons. Men når medarbeideren ikke er med på å sette agendaen for hva som bør diskuteres, 

er det ikke sikkert at dette narrativet oppleves som personlig meningsfullt for medarbeideren. 

Dessuten vet vi at det finnes ulike former for persepsjon. Av Bubers observasjon, iakttakelse 

og å se minner veiledende tilbakemeldinger mest om iakttakelse, fordi lederen trer litt mer i 

bakgrunnen enn ved observasjonen. Men i likhet med observatøren separerer også iakttakeren 

subjektet som objekt (Buber 2002:11). Det kan være forvirrende at Buber kritiserer den som 

observerer og iakttar fordi han separerer den andre fra seg selv, samtidig som han kritiserer 

”monologens mann” for å ikke klare å separere den andre fra seg selv. Det blir da viktig å 

forstå at dette er en kritikk av den som separerer subjektet (den andre) som objekt (Buber 

2002:11/23). Så langt finner vi ikke øyeblikk av Jeg–Du-relasjoner, fordi iakttakelsen ikke 

krever en aksepterende og medfølende handling fra lederen. Når lederen tilbyr sin versjon av 

aktuelle og relevante situasjoner og historier, skjønner vi at veien fra beskrivelser av 

opplevelsen til evaluerende vurderinger – som vi fant i den forrige diskursen – ikke er lang. 

Ei heller veien fra monologen til den tekniske dialogen. For hva skjer når lederen inviterer til 

respons ut fra et prefabrikkert narrativ? Jo, han ser ikke medarbeideren som et distinkt Du, og 

den som ikler seg monologens drakt, er heller ikke oppmerksom på den andre som en som 

absolutt ikke er del av ham selv.  

 

Når makten til å definere agendaen for tilbakemeldingene ligger hos den som har den formelle 

ekspertrollen (lederen), blir tilbakemeldingene en søken etter objektiv forståelse på ekspertens 

premisser. Da mister vi den fenomenologiske komponenten, selv om man i utgangspunktet 

skulle tro at tilbakemeldinger med denne formen i større grad enn prefabrikkerte 

tilbakemeldinger fremmer indrestyrt engasjement som en nødvendig betingelse for 

organisasjonslæring. Men den tekniske dialogen har sine klare begrensninger, fordi makten til 

å definere agendaen for tilbakemeldingens innhold ligger hos lederen. Da blir det usikkert om 

dette innholdet svarer til medarbeiderens individuelle erfaringer, det vil si det psykologiske 

elementet i Deweys erfaring. Når man ensidig vektlegger det logiske elementet i erfaringen 

ved at målet er å realisere en objektiv forståelse, trekkes ikke lederens oppmerksomhet mot 

medarbeideren som person og menneske. Fokus her er det som blir kommunisert (Friedman 

2002:xiii). Derfor kan ikke slike tilbakemeldinger gi medarbeideren det gjensvaret han som 

forholdsmenneske trenger (Buber). I søken etter en tilbakemeldingsform som med sikkerhet 
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favner det psykologiske elementet (Dewey) og dermed fremmer læring som anerkjenner 

Meget (Honneth/ Mead), og som dessuten gir øyeblikk av gjensvar (Buber), skal vi se på 

Bubers begrep om den genuine dialogen og vurdere hvorvidt dialogiske tilbakemeldinger kan 

fremme organisasjonslæring.  

 

 

6.4 Genuin dialog og dialogiske tilbakemeldinger  
 

Den tredje klesdrakten til Bubers dialog er den reelle dialogen, den genuine dialogen. Uansett 

om dialogen er taus eller talt, er deltakerne i den genuine dialogen virkelig oppmerksomme 

overfor den andre. De møter hverandre som et Du, og vender seg mot hverandre med en 

intensjon om å skape en gjensidig relasjon seg imellom (Buber 2002:22). Dette viser at 

genuin dialog hos Buber i utgangspunktet fordrer at det mellomværende, det vil si ånd, er 

gjensidig til stede mellom deltakerne, at begge må bruke sin forholdskraft: ”… the life of 

dialogue seems, from what we may perceive, to have inextricably joined to it as its minimum 

constitution one thing, the mutuality of the inner action. Two men bound together in dialogue 

must obviously be turned to one another, they must therefore – no matter with what measure 

of activity – have turned to one another.” (Buber 2002:9).  

 

Det er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig at bare den ene bruker sin forholdskraft for å 

realisere en dialog, så lenge dialogens minste felles multiplum er gjensidigheten i deltakernes 

indre liv. Genuine dialoger er tale fra en åpenhjertig person til en annen åpenhjertig person 

(ibid). Dette skiller den genuine dialogen fra monologen og den tekniske dialogen. Men 

hvordan skal man kunne skape gjensidighet i relasjonen mellom seg og den andre? Dette skjer 

gjennom etableringen av samhørighet og fellesskap. Da kommer gjensidigheten av seg selv, 

hevder Buber (Buber 2002:6). Duets nærvær blir til gjennom samhørighet (Buber 1992a:54). 

Gjensidigheten kommer når man blir møtt som et Du, møtt med aksept. Dette er dialogens 

grunnleggende handling (Buber 2002:25/35).  

 

Prinsippet om gjensidig aksept er altså dialogens utgangspunkt. Men kan vi stille et krav om 

gjensidighet i relasjonen mellom leder og medarbeider? Finnes det relasjoner der dialogen er 

mulig selv om den ikke er gjensidig? Ifølge Buber finnes det relasjoner som ikke er 
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gjensidige, men som likevel er dialogiske Jeg–Du-relasjoner. Dette er ”læringsdialoger”. Han 

skiller mellom tre ulike former for genuine dialoger; ”abstrakt dialog” relatert til mennesket 

som spirituell person, ”vennskapelig dialog” og endelig ”læringsdialogen” (Buber 2002:117–

119). Sistnevnte er relasjoner der læring og utvikling er i fokus, som mellom lærer og elev, 

foreldre og barn og leder og arbeidstaker (Friedman 2002:xiv). Buber kaller disse for 

hjelperelasjoner (ibid). I alle disse relasjonene eksisterer det en asymmetri mellom partene, 

knyttet til blant annet ansvar (og dermed makt). Det betyr at den genuine dialogen oppstår 

som en mulighet mellom leder og medarbeider selv om det gitt asymmetrien i relasjonen ikke 

finnes gjensidighet. Men hvordan kan dialog skapes innenfor en asymmetrisk relasjon?  

 

Muligheten oppstår ifølge Buber gjennom perspektivtaking (”to experience the other side”), 

som både danner startpunktet og grunnlaget for hjelperelasjoner der læring og utvikling er i 

fokus. Perspektivtaking hos Buber er en tofoldig gest der man inkluderer både sin egen 

opplevelse og den andres (Buber 2002:114). Her er ens egen opplevelse like viktig som den 

andres for at man skal kunne realisere en dialog. Mister man seg selv av syne i en slik 

relasjon, ekskluderer man seg selv som deltaker i dialogen, og både perspektivtaking og 

dialog er umulig (Buber 2002:115). Man må beholde sin side av relasjonen.  

 

Hva er så forskjellen mellom genuine dialoger med og uten symmetri mellom partene? 

Forskjellen er at i asymmetriske relasjoner er perspektivtakingen ensidig (Buber 2002:117). 

Perspektivtakingen er ensidig ettersom det bare er lederen som gjennom sin tofoldige gest tar 

sitt eget og medarbeiderens perspektiv inn i dialogen. I hjelperelasjonen mellom leder og 

medarbeider skjer det da at mens lederen erfarer utøvelsen av eget lederskap, kan ikke 

medarbeideren erfare lederens erfaring av egen ledelse. Dersom lederen evner dette, står han 

på begge sider av situasjonen, mens medarbeideren bare står på den ene siden. Dewey hevder 

på sin side at perspektivtakingen er tosidig. Dette betyr for oss at lederen også må få 

tilbakemeldinger med de samme kvaliteter som medarbeiderne får, for å fremme at 

relasjonene i organisasjonen er sosiale i stedet for mekaniske, som utgangspunkt for felles 

visjon, kunnskap og læring. Dette er et viktig poeng, men fordi en leder i kraft av sin posisjon 

allerede er kapitalsterk (og på den måten anerkjent), er det mer avgjørende for de ansatte å bli 

anerkjent, slik at deres engasjement for organisasjonslæring kan bli indrestyrt og del av deres 

bruksteori. Dessuten er en leders oppgave først og fremst å se, ikke bli sett. Derfor tilslutter vi 

oss her Buber når han sier at det ikke er noen motsetning mellom at relasjonen er ensidig 
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basert på inkludering, og at lederen gjennom dialogiske tilbakemeldinger møter 

medarbeideren som et Du.  

 

Men hva kan være årsaken til at det i praksis kan vise seg å være vanskelig å ta den andres 

perspektiv, selv om de involverte parter erkjenner at dette er viktig? Det er i denne forbindelse 

viktig å vise til Bourdieus begreper. Som kjent betrakter vi, ifølge Bourdieu, verden fra et 

punkt, som er vårt synspunkt. Den andre betrakter verden fra et annet punkt. Agentene 

(lederen og hans medarbeider) møtes på et bestemt punkt som er lokalisert i tid og rom. Møtet 

er påvirket av en rekke krefter som er delvis utenfor den enkeltes bevissthet. 

Dominansforholdene er én ting. Som kjent fra forrige kapittel, er vår habitus vanskelig å 

endre selv om det er mulig. Innenfor en slik tenkning vil agentens forsøk på å ta den andres 

perspektiv bety at agenten i en dominerende posisjon overtar agentenes perspektiv, eller 

benytter sitt eget perspektiv som utgangspunkt for å forklare den andres posisjon.  

 

Men det finnes muligheter hos Bourdieu til å ta den andres perspektiv. Han henviser for 

eksempel til Pascal, som sier at verden omfatter meg og omsluker meg som et punkt, men jeg 

kan fatte den (Bourdieu 1997:30). Hvis man kan fatte sin egen posisjon lokalisert i tid og rom, 

er det også mulig å fatte andres posisjon. Dette krever mye kunnskap om det feltet der 

agentene strides om noe som er felles for dem. Organisasjonsundersøkelser kan være en 

innfallsvinkel i dette arbeidet. Men dersom lederen skal benytte den nye kunnskapen slike 

undersøkelser frembringer til å ta den andres perspektiv, setter lederen sitt eget maktgrunnlag 

på spill. Enhver endring som fører til at andres perspektiver kommer frem i lyset og blir 

fortalt, kan utfordre lederens symbolske makt. Det paradoksale i situasjonen er at lederen skal 

utføre en handling som kan undergrave hans egen posisjon. Lederen blir bedt om å ta en 

risiko. Hva som skal til for at lederen faktisk tar denne risikoen, eller faktisk blir bevisst sin 

egen habitus for å endre sin tilbakemeldingspraksis, går ut over våre rammer. Det vi kan si, er 

at Bubers begreper for formidling av tilbakemeldinger (gjensvar) gjennom genuin dialog har 

stor overføringsverdi til hvordan ledere kan bruke tilbakemeldinger for å fremme læring og 

refleksjon, anerkjennelse, autonomi, indre engasjement og dempe kampen om anerkjennelse 

blant sine medarbeidere. Dialogiske tilbakemeldinger er også egnet for dannelsen av en 

kommunikasjonskanal som gir et skjæringspunkt for de individuelle undersøkelsene, slik at 

disse kan omskapes til organisasjonsundersøkelser og organisasjonslæring.  
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Buber hevder endog at kun dialoger fremmer læring (Buber 2002:116). Når det gjelder 

anerkjennelse, er dette begrepet direkte knyttet til læring hos Buber, der sammenhengen 

(mellom læring og anerkjennelse) finnes i hans begrep om inkludering introdusert i forrige 

avsnitt: ”[…] acknowledgement can be real and effective only when it springs from an 

experience of inclusion, of the other side” (Buber 2002:115). Buber bekrefter 

avhengighetsforholdet mellom læring og anerkjennelse, idet han hevder at læringsrelasjoner 

må ha dialogen som form for å lykkes, samtidig som dialogen ut fra sitt prinsipp om 

inkludering inneholder en anerkjennelse av den lærende fra den som har ansvaret for dennes 

læring, i vårt tilfelle lederen. At læring og anerkjennelse er komplementære begreper, 

bekrefter igjen sammenhengen mellom tilbakemeldingens funksjoner. Hva skiller så 

Honneths definisjon av anerkjennelse fra Bubers? Dette er inkludering. Mens Honneth 

definerer anerkjennelse som en vurderende erfaring der man offentlig bifaller den andre, er 

dette ikke anerkjennelse for Buber: ”It is not enough for him to imagine the child’s 

individuality, nor to experience him directly as a spiritual person and then to acknowledge 

him” (Buber 2002:119). 

 

Bare når lederen utfører den tofoldige gesten der han inkluderer både sin egen opplevelse og 

den andres som deltaker i den genuine dialogen, og ikke ekskluderer seg selv, men beholder 

sin side av relasjonen samtidig som han forsøker å føle den andres perspektiv, kan vi snakke 

om anerkjennelse (ibid). Den som gir en vurderende erfaring (Honneth), inkluderer ikke seg 

selv, derfor er ikke denne formen for anerkjennelse mulig innenfor rammen av genuin dialog 

(Buber). Grunnen til at Buber og Honneth har ulike definisjoner, må ses i lys av at Buber 

knytter anerkjennelse eksplisitt til dialog og læring: ”the relation in education is one of pure 

dialog” (Buber 2002:116). Mens Honneth understreker betydningen av anerkjennelse i 

forhold til at Meget (Mead) knytter sin identitet til egne erfaringer med intersubjektiv 

anerkjennelse, og at anerkjennelse derfor er svært viktig for menneskets selvfølelse og som 

grunnlag for solidaritet (Honneth 1995:128–130), er anerkjennelse hos Buber mer direkte 

knyttet til læring ved at målet for anerkjennelse eksplisitt er å realisere menneskets potensial 

(Buber 2002:117).  

 

På bakgrunn av dette ser vi endelig at gjensvar hos Buber er det samme som en 

tilbakemelding som fremmer både læring og anerkjennelse. Med ny støtte fra Buber kan vi 

derfor igjen hevde at tilbakemeldinger har viktige funksjoner, ved at de kan fremme læring og 
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refleksjon, anerkjennelse og autonomi, samt tone ned kampen om bli sett som grunnlag for 

organisasjonslæring. Når lederen i formidlingen av en tilbakemelding forsøker å nå inn i sin 

medarbeiders perspektiv ved å bruke sin forholdskraft, får vi en form for anerkjennelse som 

berører Duets verden, og som fanger inn medarbeiderens opplevelse av egne handlingsforsøk 

(den fenomenologiske komponenten). Dette er gjensvar, en tilbakemelding som fremmer 

læring og anerkjennelse på en og samme tid. Vi sitter dermed med et intersubjektivt 

perspektiv på organisasjonslæring, ved at vi har forstått at den fenomenologiske komponenten 

eksisterer og påvirkes av hvorvidt ånd er til stede og skaper nærvær i relasjonen mellom leder 

og medarbeider. Men hvordan kan en leder med begrenset tid og kapasitet være i kontinuerlig 

dialog med sin medarbeider?  

 

Hvis lederen først virkelig ser sin medarbeider, hvis han favner ham, lytter til ham, etableres 

et potensial for dialog som varer (Buber 2002: 116–117). Vi kan si at dialogen oppstår som 

øyeblikk (Dale) av gjensvar, noe Buber bekrefter i det følgende: ”For the space of a moment 

he experiences the situation from the other side.” (Buber 2002:114). Øyeblikk av 

perspektivtaking kan gi øyeblikk av gjensvar. I et øyeblikk eksisterer det en Jeg–Du-relasjon 

før partene igjen trer tilbake til Det-verdenen. Lederen møter ikke sin medarbeider før han 

møter ham som et Du. Konkret betyr det at han i øyeblikk lar være å sammenligne sin 

medarbeider med de øvrige. Da vil lederen kunne skape en prosess der den ansatte ikke 

opplever seg analysert, objektivert av en kalkulerende leder, men føler seg virkelig sett. Men 

dersom det motsatte er tilfelle, og dette blir en struktur der lederen forsøker å møte sin 

medarbeider som et Du bare med henblikk på formålstjenlighet og profitthensyn, kan ikke 

Du-verdenen entres, selv ikke i et øyeblikk. Konsekvensen blir da at medarbeideren ikke får 

tilbakemeldinger som fremmer organisasjonslæring. Indrestyrt engasjement og realisering av 

den ansattes potensial fremmes av den lederen som i alle fall glimtvis gir dialogiske 

tilbakemeldinger. Men ikke alle får oppleve dialogiske tilbakemeldinger: ”When I get to 

heaven”, said the Hasidic rabbi Susaya shortly before his death, “they will not ask me, “Why 

were you not Moses?’ but ‘Why were you not Susaya?” (Friedman 2002:xvii ). Så hvorfor 

blir ikke jeg det som bare jeg kan bli? Noen ledere gir ikke sine medarbeidere nok tillit til at 

de får realisert sitt potensial. Samtidig får ikke lederen ærlige tilbakemeldinger om at 

medarbeiderne er misfornøyde med at de ikke får tilbakemeldinger, eller at disse ikke er i 

kontakt med deres virkelighet og opplevelse av eget arbeid, fordi medarbeiderne er avhengig 

av lederens gunst. Maktforholdet hemmer medarbeideren i å tørre å vise hvem han er og hva 



 
 

 

120 
 
 

 
 

han er kapabel til, samtidig som lederen blir misfornøyd og ønsker seg dyktigere ansatte som 

tar mer initiativ.  

 

Susan Askew har utviklet et begrep for dialogiske tilbakemeldinger, i tillegg til 

tilbakemeldinger som gave og veiledning. Kan hennes forståelse, som representant for aktuell 

forskning på tilbakemeldinger generelt og dialogiske tilbakemeldinger spesielt, føre oss 

lenger i søken etter tilbakemeldinger som fremmer læring (Dewey) og anerkjennelse 

(Honneth/Buber) og demper kampen om å bli sett (Bourdieu)? Hennes forståelse av 

dialogiske tilbakemeldinger sett i forhold til læring er vanlig innenfor litteratur om 

organisasjonslæring, og har sitt grunnlag i systemisk tenkning representert ved blant andre 

Peter Senge (Askew 2000:12–13). Dialog refererer hos Askew til tilbakemeldingskretser 

(loops) som en integrert del av læring. Tilbakemeldinger formidles ikke her langs lineære 

eller hierarkiske forhold, men konstrueres via kretser av dialog og informasjon. 

Tilbakemeldinger defineres vidt og henviser til ”gjensidige strømmer av påvirkninger” 

(Askew 2000:13). I likhet med Buber og Dewey hevder Askew at tilbakemeldinger er 

avgjørende for å realisere læring, og at dette skjer innenfor rammen av dialog. Men hvem har 

ansvaret for å realisere dialogen hos Askew, hvorfor er læring avhengig av dialog, og hvordan 

kan man i det hele tatt skape en dialog? I motsetning til Buber gir Askew ingen konkrete svar 

på disse spørsmålene. Dette er uheldig, da hun kritiserer korrigeringstanken hos dem som 

nøyer seg med å overrekke tilbakemeldinger som gave til den lærende, samtidig som hun ikke 

utvikler kriterier for kvalitet i de dialogiske tilbakemeldingene. Resultatet blir da at dialogiske 

tilbakemeldinger eksisterer i et system som korrigerer seg selv. Ja visst er det naivt når 

tilbakemeldinger (som gave) gis ut fra en tro på at mottakeren, etter at tilbakemeldingen er 

gitt, vil være i stand til å korrigere sine tidligere prestasjoner (Askew 2000:5–6). Men er det 

like naivt å slutte seg til systemisk tenkning som definerer tilbakemeldinger som enhver 

gjensidig strøm av innflytelse, og si at det er dette som er dialog? Askew definerer 

tilbakemeldinger som alle dialoger som fremmer læring, men gir ingen nærmere beskrivelse 

av hva disse bør bestå i. Vil det ikke kunne bli vilkårlig hvorvidt dialogen fremmer eller 

hemmer læring når man ikke har utviklet kriterier og begreper for kvalitet? Slike 

tilbakemeldinger er riktignok ment å være noe mer enn ferdig innpakket informasjon, eller 

veiledning av den lærende for at han skal gjøre fremskritt (Askew 2000:13). Spørsmålet er om 

intensjonen kan oppfylles når man overlater til systemet å korrigere seg selv. 
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På den annen side beskriver dette tilbakemeldingsidealet at ekspertisen og erfaringene til alle 

medlemmene av organisasjonen er respektert (ibid). Det gir det passive elementet i Deweys 

erfaring muligheten til å slippe til det psykologiske aspektet, noe som betyr at denne formen 

for tilbakemeldinger også ligger nærmere opp til Bubers dialog enn de to foregående, fordi 

den enkelte medarbeider kan regne med å bli møtt med aksept. Likevel argumenteres det her 

for at Askews dialogbegrep er et eksempel på en dialog som har dialogens klesdrakt, men 

ikke dens essens. Dette fordi hun ikke fanger inn den spesielle relasjonen mellom leder og 

ansatt som hjelperelasjon, og hva det krever av ensidig perspektivtaking fra lederens side for å 

skape en læringsdialog. Selv om Askews dialogbegrep ikke kan strekkes inn i den genuine 

dialogens form, er hennes dialog den tilbakemeldingsdiskursen som har størst sannsynlighet 

for å fremme læring. Men hva med anerkjennelse, som vi nå vet er komplementært til læring 

(Buber)? Når hun (1) mangler et blikk for anerkjennelse og (2) ikke har beskrevet individets 

behov for nærvær, forholdsmenneskets behov for å bli møtt, har hun et svakt intersubjektivt 

perspektiv på tilbakemeldinger. Nettopp der hvor hun introduserer dialogen som 

redningsplanken for å skape læring, mangler hun den fenomenologiske komponenten som hun 

var inne på under killerfeedback og prefabrikkerte tilbakemeldinger. At hun ikke tar med seg 

det fenomenologiske perspektivet over til sin dialog (som er hennes ideal), men i stedet 

anvender korrigeringstanken som hun først er kritisk til, på sin dialog, gir to paradoksale 

vendinger i hennes argumentasjon som gjør at vi må forlate hennes tenkning når det gjelder 

utviklingen av et dialogbegrep som fremmer læring i organisasjoner. Fordi hun heller ikke 

problematiserer maktperspektivets konsekvenser for formidling av tilbakemeldinger, får vi 

heller ikke kunnskap om hvordan tilbakemeldinger kan dempe kampen om anerkjennelse slik 

at organisasjonslæring kan realiseres. 

 

Argyris og Schön har gjennom sitt fokus på de atferdsmessige sidene ved en organisasjons 

læringssystem understreket betydningen av de sosiale og emosjonelle sidene ved læring i 

organisasjoner. Imidlertid har de ikke påvist hvilke følelser, meninger og kvaliteter som 

påvirker interaksjonsmønstre i kollegiet, og hvordan disse står innbyrdes. Når de ikke har 

tydeliggjort begreper for relasjoner, posisjoner og tilbakemeldingsdiskurser, fanger de ikke 

opp at organisasjonslæring har et intersubjektivt grunnlag. I en organisasjon blir derfor 

dialogen og diskusjonen sentral, både for å oppnå dobbeltkretslæring og deutrolæring. 

Dialogiske tilbakemeldinger vil kunne endre bruksteorier ved å bygge ned de forsvarsrutinene 

og defensive resonnementene som hemmer organisasjonslæring. Dette fordi denne 
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tilbakemeldingsformen vil gi en form for anerkjennelse som vil motvirke behovet for 

rivalisering eller tilbaketrekning og passivitet.  

 

Mangelen hos Argyris og Schön er verken at de har for sterkt fokus på det kollektive eller at 

de er for lite oppmerksomme på det enkelte individ. Problemet er at de, i likhet med Askew, 

ikke fanger opp at mennesker, også i arbeidslivet, skapes og skaper i det mellomværende. 

Som kjent er ikke ånd i Jeget, men mellom Jeg og Du. Mennesket er verken en termitt (jf. 

kollektivisme) eller en gorilla (jf. individualisme): ”… he is a creature of the ’between’ of the 

happening between man and man that cannot be reduced to a sum of two individuals or to a 

merely psychological reality within the minds of each” (Friedman 2002:xviii). Gjennom den 

genuine dialogen åpner lederen døren for det mellomværende, slik at opplevelsen, den 

fenomenologiske komponenten, gir det nærværet medarbeideren som forholdsvesen trenger. 

Når lederen lever i ånden, evner han å svare sitt Du. Slik spørsmålet om hvorvidt ansatte får 

tilbakemeldinger eller ikke kan forklares ved hjelp av symbolsk dominans, så også kan 

hvilken form disse i så fall har, forklares ved hjelp av symbolsk dominans. Derfor kan det 

tenkes at en leder hvis synspunkt er at bruken av dialogiske tilbakemeldinger ikke har verdi 

for å realisere organisasjonslæring, må bli bevisst sin habitus gjennom selvrefleksjon for å 

endre sin praksis. 

 

Det står litt klarere for oss nå hvor fattige og samtidig forventningsfulle disse ordene er: ”Gi 

meg tilbakemelding.” Den tilbakemeldingen vi får etter for eksempel å ha skrevet ferdig og 

levert en rapport til vår leder, kan være både ydmykende og oppløftende, alt etter i hvilken 

grad tilbakemeldingen er i kontakt med vår opplevelse av det arbeidet vi har gjort, inkludert 

den relasjonen vi har til den andre. Fikk vi det gjensvaret vi trengte for å rekonstruere vår 

erfaring, fikk vi et gjensvar som var mer enn en erkjennelse; en anerkjennelse som Meget i 

vårt sosiale selv i sin søken etter aksept gjennom intersubjektiv anerkjennelse kan være 

tilfreds med? I den dialogiske tilbakemeldingen ligger potensialet for å kunne gi 

medarbeideren gjensvar som et viktig grunnlag for å realisere organisasjonslæring 
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7 Avslutning 
 

I innledningen ble det stilt spørsmål om hva som skjer når medlemmer av en organisasjon 

ikke får tilbakemeldinger på den jobben de gjør. Det ble besvart med risiko for sykdom og 

mangel på endringsdyktighet. Når vi så snudde spørsmålet og avgrenset dette problemområdet 

til hvordan bruken av tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring, ble 

svarene flere og mer spesifikke. De svarene vi har funnet på problemstillingen, er for det 

første en bekreftelse på at tilbakemeldinger er et grunnlag for organisasjonslæring. Da vi 

søkte til Dewey, som er originalkilden for undersøkelsen (og også grunnlaget for Argyris og 

Schöns organisasjonslæring), kunne vi slå fast at det handlende individet som undersøker, må 

få tilbakemeldinger i tilknytning til sine undersøkelser for at disse skal kunne føre til læring 

og refleksjon. Den filosofiske og logiske sammenhengen mellom undersøkelse og 

tilbakemelding som vi fant, er viktig, fordi flere av de forholdene i en organisasjon som står i 

veien for organisasjonslæring, kan skyldes mangel på tilbakemeldinger. De hindrene vi har 

funnet, er inkongruens mellom bruksteori og uttalt teori, de styrende variablene i Modell I, 

som gir en organisasjon med defensive normer som for eksempel rivalisering, manglende 

deutrolæring, ikke-indrestyrt engasjement og sist, men ikke minst, (mangel på) 

skjæringspunkt. Tilbakemeldingsfunksjonene læring og refleksjon realiserer rekonstruksjon 

av erfaring, og har en støttefunksjon for refleksjon over eget læringssystem (deutrolæring) 

med en retning som stimulerer til organisasjonslæring.  

 

Derimot fant vi ikke at feilsøking er den stimulansen som i størst grad fremmer et indrestyrt 

engasjement (Modell II) og som unngår rivaliserende normer (Modell I). I stedet for 

feilsøking fant vi at anerkjennelse i form av tilbakemeldinger er bedre egnet. Både fordi 

individet knytter sin identitet til sine erfaringer med intersubjektiv anerkjennelse, og fordi 

mangel på anerkjennelse har dysfunksjonelle konsekvenser for målet om organisasjonslæring, 

med rivalisering og tilbaketrekning som resultat i siste instans. Tilbakemeldinger kan dempe 

kampen for anerkjennelse. I tillegg til at anerkjennelse kan fremme et indrestyrt engasjement 

og ikke-rivaliserende normer, fant vi at denne tilbakemeldingsfunksjonen også fremmer en 

annen funksjon, som er sannsynligheten for at de ansatte får brukt og faktisk bruker sitt 

potensial. Makt truer i utgangspunktet den ansattes autonomi, men maktbruk som blir båret 

av lederens vilje til å møte sine ansatte som et Du i øyeblikk, kan virke forløsende. I praksis 
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kan det vise seg å være vanskelig å ta den andres perspektiv, fordi vår habitus er vanskelig å 

endre selv om det er mulig. Men hvis man kan fatte sin egen posisjon lokalisert i tid og rom, 

er det også mulig å fatte andres posisjon. Dette er for øvrig en lederutfordring som bør 

studeres nærmere av forskningsfeltet.  

 

Anerkjennelse kan også skape kongruens mellom ens bruksteori og uttalte teori, fordi dette 

mellommenneskelige fenomenet fremmer indrestyrt engasjement ved at man virkelig blir sett. 

Sist, men ikke minst, er tilbakemeldinger en kommunikasjonskanal for fellesskap og 

solidaritet som gir et skjæringspunkt for kunnskap, engasjement og refleksjon. 

Tilbakemeldinger kan gi en delt interesse og et skjæringspunkt for dobbelkretslæring og 

organisasjonslæring. Betingelsen er da at vi har å gjøre med en genuin dialog uten 

forkledninger. 

 

Disse aspektene, verdiene og funksjonene ved tilbakemeldinger gjør at vi nå har muligheten 

til å konstruere en definisjon av tilbakemeldinger med kriterier som er egnet for dem som 

leder organisasjoner med organisasjonslæring som målsetting. Askew definerer som kjent 

tilbakemeldinger som alle dialoger som fremmer læring, men gir ingen nærmere beskrivelse 

av hva disse bør bestå i. Det kan være vanskelig for ledere i skolen, som er pålagt å gi 

tydelige tilbakemeldinger til sine ansatte for å fremme organisasjonslæring i skolen, å vite 

hvilke tilbakemeldinger som fremmer organisasjonens målsetting.  

 

På bakgrunn av de funnene vi har gjort underveis i denne teoretiske analysen av hvordan 

tilbakemeldinger kan være et grunnlag for organisasjonslæring, kan vi utvikle en ny 

definisjon av tilbakemeldinger. Mens det i innledningen var forventet å finne to 

tilbakemeldingsfunksjoner; læring og anerkjennelse, har vi nå funnet langt flere. Derfor kan vi 

gi en generell definisjon av at tilbakemeldinger er dialoger som fremmer læring når 

deltakerne tar hverandres perspektiv uten å miste sitt eget, er seg sin egen posisjon bevisst og 

i øyeblikk lar være å sammenligne og vurdere den andre, slik at mottakerens opplevelse av 

tilbakemeldingen er i kontakt med hans eller hennes selvbevissthet knyttet til eget arbeid og 

virke.  

 

Fordi denne analysen har omhandlet asymmetriske læringsrelasjoner der man søker å realisere 

organisasjonslæring, må vi spesifisere definisjonen av tilbakemeldinger. Derfor er 
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tilbakemeldinger dialoger som fremmer organisasjonslæring, fordi de skaper et 

skjæringspunkt for kunnskap, engasjement og refleksjon når den som er ansvarlig for å oppnå 

denne målsettingen, tar sin medarbeiders perspektiv på hans eller hennes arbeid uten å miste 

sitt eget, er seg sin egen posisjon bevisst og i øyeblikk lar være å sammenligne og vurdere den 

andre, slik at mottakerens opplevelse av tilbakemeldingen er i kontakt med hans eller hennes 

selvbevissthet knyttet til eget arbeid og virke. 

 

Det vil vise seg om disse funnene har mulighet til å bli legitimerte sannheter og kan få 

autorisert betydning for forskningsfeltets diskurs.  
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