I huvudet på
Nyfikenhet, närhet, humor-närvaro, glädje, lika värde,
relation, Du Jag Vi, allians, trygg bas, kapabla tänkande
människan, lika, inkännande, balans, bli medveten om sina
känslor, integritet- jag får vara jag, människa och
yrkesutövare, bryta ensamhet och isolering, samarbete, medmedmänniska, bära, mod, se andras behov, ömsesidighet,
personliga valet, göra gott, omvärldsmötet, socialt samspel,
sammanhang, kontinuitet, förutsägbarhet, omtyckt, förmåga,
vis, gränser, närhet, lotsa, kamrater, god arbetskamrat, inre
passion, kul, inte ge upp, tro på vad jag gör, vilja att förstå,
relation, utmana, tålamod, igenkännande, tid, tillit, trygghet,
tro hopp förväntan, delaktighet, positiv förväntan, kreativ,
ledarskap, begriplighet, uthållighet, samvaro.

På Svalnäs pratar vi
just nu om hur vi pratar!
Om vilka ord vi använder
- och vad de betyder.

En del av arbetet med vår värdegrund är att årligen göra en Appreciative Inquiry – en slags positiv utforskning av vad
medarbetarna betraktar som vägledande värden och värderingar i det vardagliga arbetet.
Förutom att vi ser till att värdegrunden blir en realitet, och ett levande vardagsfenomen, så utkristalliseras en hel del ord
ur detta arbete. Ord (se rutan) som betyder något för var och en av medarbetarna.
Eftersom ord är en bärande del av vår vardag har vi på vårt veckovisa metodforum roat oss med att prata om ord vi
använder i vardagen och ord vi använder för att beskriva vardagen.
Samarbete visade sig vara ett sådant ord – ett återkommande, vanligt och viktigt ord. Efter en tids reflektion i
arbetsgruppen kom vi fram till att det också var ett abstrakt, mångfacetterat och svårt ord.
Ett ord med en mängd möjliga betydelser och innebörder.
- Jag vill att du samarbetar med mig!
- Nu är du inte i samarbete!
- Ni måste samarbeta bättre!
- Vi behöver samarbeta om vi ska klara den här uppgiften!
- Det här blir svårt om inte du tänker samarbeta!
- Det är roligt att arbeta med dig när du samarbetar så bra!
Så vad betyder det att samarbeta? Är det en uppmaning, en instruktion, en inbjudan – eller något annat? Som pedagoger
och terapeuter är vi i kommunikationsbranschen, där orden är vårt främsta kommunikationsmedel. Vi behöver dock vara
vaksamma på de ord vi använder, eftersom orden också skapar vår verklighet.
Att stanna upp, reflektera och dela språkliga erfarenheter är ett berikande och nödvändigt underhållsarbete. I bästa fall
leder det också till att vi blir bättre på att bli begripliga.
Om du vill veta mer om vad vi gör på metodforum så finns det en uppsats att ladda ner här!
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