
Dum som en gås

Syfte: Att börja reflektera över gruppens arbets-
former och rutiner.

Tid: cirka 45 minuter

Det här behöver ni: 
• Penna och papper

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
Det finns ett uttryck som säger »dum som en gås«. 
Men gässen är klokare än många tror och har säkert 
en hel del att lära oss människor vad gäller samarbete 
och solidaritet. Gässens Lärdomar (Lessons from the 
Geese) skrevs ursprungligen av Dr Robert McNeish 
från Baltimore 1972. Hans slutsatser togs sedan upp på 
ett lättillgängligt sätt i ett tal av Angeles Arrien, 
antropolog och författare vid en konferens 1991. Hen-
nes tal har sedan spridit sig med hjälp av sociala nät-
verk och det har inspirerat företag och människor 
världen till att se över sina arbetsformer. Låt oss fun-
dera lite tillsammans över det hon sa och se om vi som 
grupp kan lära oss något av gässen.

Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 10 minuter
Gässens lärdomar – individuellt
Be gruppmedlemmarna läsa igenom Angeles 
Arriens tal.

 30 minuter
Har vi något att lära av gässen? – gruppen
Be gruppmedlemmarna samla sig i en ring. 

Reflektera därefter högt tillsammans över 
Angeles Arriens tal alla just läst. Gå slutligen 
laget runt: Finns det några lärdomar vi kan dra 
av gässens sätt att arbeta tillsammans?
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Läs igenom Angeles Arriens berömda tal om 
gäss som hon höll vid Organizational Develop-
ment Network i USA.

Gässens lärdomar – ett berömt tal 

Fakta 1: När en gås flaxar med sina vingar, ska-
par det ett »upplyft« för fåglarna som följer 
efter. Genom att flyga i V-formation blir flock-
ens räckvidd för flygningen 71 procent längre än 
om varje fågel skulle flyga var för sig.
Lärdom 1: Människor som delar en gemensam 
riktning och en känsla av gemenskap kan 
komma dit de ska snabbare och lättare eftersom 
de har hjälp av varandras drivkraft.

Fakta 2: När en gås faller ur formationen, kän-
ner den genast trögheten i att flyga själv. Därför 
återgår den så snabbt den kan till formationen 
för att dra nytta av lyftkraften från fågeln fram-
för den.
Lärdom 2: Om vi har lika mycket förnuft som 
en gås håller vi ihop med dem som är på väg åt 
samma håll. Vi är också villiga att acceptera 
hjälp och ge vår hjälp till andra när det behövs.

Fakta 3: När ledargåsen blir trött, roterar den 
bakåt i formationen och låter en annan gås ta 
över tätpositionen.
Lärdom 3: Det lönar sig att turas om att göra 
det hårda jobbet och att dela ledarskapet. Män-
niskor är precis som gäss beroende av varandra.

Fakta 4: Gässen som flyger längre bak i forma-
tionen tutar och kacklar ljudligt för att upp-
muntra gässen i täten att hålla farten uppe.
Lärdom 4: Vi måste försäkra oss om att vårt 
»kacklande« ger uppmuntran. I grupper där det 
finns uppmuntran är produktiviteten betydligt 
högre.

Fakta 5: När en gås blir sjuk eller skadad och 
faller ur formationen följer två gäss med för att 
hjälpa och skydda den. De stannar kvar tills 
gåsen som tvingats lämna formationen dör eller 
kan flyga igen. Då ansluter de sig till en annan 
formation eller flyger ikapp sin egen flock.
Lärdom 5: Om vi har lika mycket förnuft som 
gäss, står vi vid varandras sida, både i svåra och 
goda tider.

DUM SOM EN GÅS?

DUM SOM EN GÅS?

Har vi något att lära av gässen? 
Samla hela gruppen i en ring. Reflektera därefter högt tillsam-
mans över Angeles Arriens tal alla just läst. Gå slutligen laget 
runt: Finns det några slutsatser/lärdomar vi kan dra av gässens 
sätt att arbeta tillsammans?

108 FÖRSTA VÅNINGEN, BYGGBLOCK 4–6  »  BYGGBLOCK 4


