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Spiralsamtalen – en
trampolin for nye spring
Forfatteren beskriver, hvordan vi i den vestlige verden er blevet
inspireret af den måde, de løser konflikter på i øgruppen Hawaii.
Alle har ret til at udtale sig og fremlægge deres syn på problemet.
Men – den endelige beslutning tages et andet sted, nemlig hos
dem, der har beslutningsretten. Denne form for samtale kaldes:
”Spiralsamtale”.
Lærerteamet i 5.c mødes på lærerværelset. De skal lave en individuel
handleplan for Britta, der begyndte i
klassen for 4 uger siden. De har i den
periode alle gjort sig en del iagttagelser. Nu er opgaven at få delt opfattelser og håb for Britta som en del af 5.c.
Lærerteamet vælger en spiralsamtale
på max 30 minutter som ramme for
udvekslingen.
Det pædagogiske personale på skolen har været på kursus. Hvordan kan
indholdet af efteruddannelsen blive en
del af deres nuværende praksis? For
at komme tættere på dette beslutter
de sig for at lave en spiralsamtale. De
deler gruppen op i tre, med ca. 20 i
hver. De får en time til spiralsamtale,
der skal indeholde to spørgsmål: hvad
har du især hæftet dig ved i kurset og
hvad vil være dit næste skridt?
Ledergruppen skal tage stilling til
konsekvensen af sammenlægningen.
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Der skal laves et notat, som skal afleveres i løbet af 1½ døgn. De beslutter
sig til at indlede mødet med en spiralsamtale: alle bidrager med tanker og
holdninger til opgaven. Hertil afsætter
de max 20 min. Dernæst en ny spiralsamtale under overskriften: hvordan
fordeler vi opgaverne i forbindelse med
notatet?.

Hvad er en spiralsamtale?
Spiralsamtalen kendes oprindeligt fra
Hawaii, hvor befolkningen på baggrund af de mange små øer har udviklet særlige kommunikative rammer.
Hvis der et sted i lokalområdet opstår
en konflikt, kaldes alle implicerede
sammen. Den ældste mand eller kvinde
eller en person, som alle har tillid til,
bliver ansvarlig for samtalen, hvilket
vil sige at føre protokol og styre de
fem runder, som samtalen indeholder.
Deltagerne fortæller efter tur, hvad
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der er sket, hvordan de har bidraget
til konflikten, hvad de har undladt
at gøre og kunne have gjort, beklager
deres egen andel og fortæller til sidst,
hvad de vil gøre fremover for at situationen ikke skal gentage sig. Lederen
læser herefter protokollen op og får
tilladelse af hver enkelt til i den nære
fremtid at tjekke om det, de har sagt i
femte runde, bliver ført ud i livet.
I den vestlige verden er vi blevet
inspireret af denne måde at lytte og
tale på. Vi kalder strukturen for en spiralsamtale. Vi taler efter tur i runder, og
på den måde skabes et etisk rum, hvor
alle bliver hørt og set. Spiralsamtalen
sikrer, at samtlige deltagere bliver
bidragsydere til det tema, der skal tales
om. Hvis der efterfølgende skal tages
beslutninger, skal det ske andre steder.
Spiralsamtalen kan synliggøre de holdninger og kompetencer, der allerede er
og ved at få mulighed for at lytte til
andres erfaringer, kan der skabes et
afsæt for ny stillingtagen.

Hvilke regler gælder?
•.En person vælges til at styre rammerne
•. Deltagerne får ordet efter tur
•. Deltagerne har mulighed for at
sige pas
•. Runden fortsætter til alle siger
pas
•. Der kan kun tages beslutninger på
egne vegne

Hvad er anderledes ved en
spiralsamtale?
I spiralstrukturen bliver vi tvunget til
eller hjulpet til at lytte til både os selv
og hinanden uden at sidde og være

optaget af at tage ordet og bidrage.
Ordet eller talemuligheden kommer
automatisk igen. Hvis vi tilhører den
gruppe af mennesker, der er vant til
at sige noget ofte og måske længe,
bliver vi hjulpet til at vente en stund,
tilbageholde trangen til at komme
på banen. Og når man samtidig ved,
at ordet også skal videre, bliver man
opmærksom på den tidsmængde, man
vælger at besætte. Så de, der typisk
taler meget, får mulighed for at tale
mindre. Omvendt med de, der oftest
ikke siger så meget. De bliver tilbagevendende inviteret til at udtrykke sig,
samtidig med de altid har muligheden
for at sige pas. Erfaringen viser, at
alle deltager, nogle mere end vanligt,
andre mindre, men oplevelsen af ligeværdighed understøttes af samtalestrukturen.

Hvad kan man tale om i en
spiralsamtale?
Der kan i princippet tales om alt i
en spiralsamtale. Man kan eksempelvis bruge spiralstrukturen konfliktløsningsfremmende, idéfremmende, holdningsafklarende og kompetencesynliggørende. Alle temaer kan i princippet
tages op, så længe deltagerne kender
og accepterer reglerne og etikken i spiralsamtalestrukturen. Hvis et fortroligt
emne tages op, skal tavhedspligten
ihukommes.

Kan der tages beslutninger?
Nej, på grund af det etiske afsæt kan
spiralsamtalen som udgangspunkt ikke
bruges som et beslutningsforum. Det
ville ikke være i orden at søge enighed, når de enkelte deltagere ikke kan
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komme i direkte dialog med hinanden.
Spiralsamtalen kan bruges til at synliggøre det, der allerede er, som afsæt for
nye ideer, beslutninger eller handlinger. Den enkelte kan naturligvis med
sig selv tage beslutninger om eget
næste skridt, men der kan ikke aftales
på flere eller andres vegne. Det må
foregå i dertil indrettede samtalerum
og -strukturer, hvor dialogen rummer
muligheden for uddybende og afklarende spørgsmål og udveksling.

Men hvorfor så overhovedet
bruge spiralsamtalen, hvis man
ikke kan beslutte noget?
Spiralen kan ikke give os beslutninger,
men den kan give os forudsætningen
for beslutninger. Den kan på kort tid
sikre, at alle føler sig hørt og set, at
alle har bidraget med det, de havde.
Et grundlag, der for de fleste har afgørende betydning for, om de føler sig
anerkendt og imødekommet. I mere
traditionelle mødeformer eller samtaleformer er det ikke nødvendigvis altid
afklaret, hvornår der tales om ideer og
holdninger, og hvornår der tales om og
måske tages beslutninger. Mere traditionelle mødeformer eller samtaleformer
har en tendens til at være særdeles
tidskrævende, uden at alle nødvendigvis føler sig specielt lyttet til.
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Eller i arbejdslivet: Hundrede medarbejdere i en stor organisation, der
skal fusionere med konkurrenten. Med
så mange deltagere skal der afsættes
en halv eller hel dag, men den kompetencemængde, der kan synliggøres
ved, at alle lytter til alle efter tur, for
eksempel under overskriften: “Hvad
er dine behov, og hvad er dine ressourcer i den nye struktur“, kan give
uvurderlig indsigt i organisationens
kraftfuldhed.
Eller i skolen, i 8.a, hvor både elever og lærere synes, der er for meget
uro i timerne. Klasselæreren sætter
en spiralsamtale i gang, og efter en
time er der så mange ideer og forslag
til løsninger, at der kan indgås aftale
om ni klasseregler. Både elever og
lærere underskriver aftalen, som alle
har bidraget til.

Hvorfor bruge spiralsamtalen?
Fordi spiralsamtalen er respektfuld i
forhold til tid, anerkendelse og inspiration. Spiralsamtalen er et ufarligt sted
at mødes for at se hvem vi er, både
som enkeltpersoner og som team eller
gruppe. Spiralsamtalen er en trampolin
for nye spring, et afsæt for nye handlinger.

Hvor kan spiralen bruges?

Hvad kræves der for at bruge
spiralsamtalen i familien, med
vennerne, på arbejde?

Der er ingen begrænsninger på, hvor og
hvornår spiralen kan bruges som ramme
om gensidig udveksling. Derhjemme,
rundt om middagsbordet: ’Skal vi ikke
lige tage en spiral? Vi skal finde ud af,
hvad vi gør med sommerferien? Ole, vil
du starte – hvad synes du?

Meget enkelt: at vi tør tage ansvaret for
at sætte rammer og struktur omkring
samtalen, når vi ønsker at synliggøre
og inspirere. Fordi vi gennem erfaring
ved, at en ramme ikke nødvendigvis
strammer, men måske snarere giver frihed til at gøre noget på en anderledes
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måde. Som dogmefilmene, der udvikledes fordi den økonomiske ramme var
absurd lav.

Kan spiralsamtalen
kontrolleres?
Nej, den kan ikke styres i indhold. Den
kan sættes i gang, og den kan afsluttes. Og der kan aftales en tidsramme.
Men hvor den bringer deltagerne hen,

kan ingen vide. Den er forudsigelig i
struktur og uforudsigelig i indhold,
eller sagt anderledes: den er statisk og
dynamisk på samme tid. Man kan tale
om lige præcis det, man har lyst til, og
inspireret af sig selv og de øvrige kan
man lade tanken gå sine egne og måske
nye veje. Spiralsamtalen er i sin styrede
ustyrlighed en kreativ højborg.
n
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