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Forord

Hermed udkommer den fjerde antologi fra Learning Lab Denmarks konsortium for

Læring i Arbejdslivet. Dette forskningskonsortium blev etableret i 2001 – igangsat af

Arbejdsmarkedsstyrelsen og senere overført til Undervisningsministeriet – og det me-

ste af dets praktiske arbejde har fundet sted i tre temagrupper. Det blev således også

besluttet at hver af disse tre grupper skulle stå for redaktionen af en antologi med

artikler der dels afspejler den pågældende gruppes forskning, dels giver et aktuelt

billede af situationen og væsentlige udviklinger inden for det pågældende område.

Den første af disse antologier udkom i februar 2004 med titlen ‘Læring i et spæn-

dingsfelt – mellem uddannelse og arbejde’, redigeret af Pernille Bottrup og Christian

Helms Jørgensen. I april 2004 udkom derefter antologien ‘E-læring på arbejde’, redige-

ret af Anne Marie Kanstrup. Og med den her foreliggende bog kommer så bidraget

fra den tredje temagrupper, der arbejder med ’Helhedsorienteret læring og kompe-

tenceudvikling i arbejdslivet’.

Denne temagruppe består af Vibeke Andersen, lektor ved Danmarks Tekniske

Universitet, Bruno Clematide, leder af konsulentfirmaet Kubix, og Steen Høyrup, lek-

tor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, der i fællesskab har stået for redaktio-

nen. Emneområdet er den læring der sker på arbejdspladserne og de sammenhænge

som denne læring finder sted i, både indadtil for den enkelte lærende og udadtil i

forhold til organisationen og samfundet. Det drejer sig om læringsmiljøet mere gene-

relt og forskellige arbejdsformer – og dermed både rammerne for og karakteren af

den læring kan finde sted på arbejdspladserne. På denne måde henvender bogen sig

til alle der har med arbejdsrelateret læring at gøre, hvad enten læringen finder sted

direkte i arbejdet eller i erhvervsrettede kurser og uddannelser – for læringen i og

uden for arbejdet kan ikke adskilles, men må netop forstås i den sammenhæng som

den lærende gerne skulle opleve.

Bogens forskellige bidrag er skrevet dels af de tre redaktører selv, dels af andre

medlemmer af konsortiet og samarbejdspartnere uden for konsortiet. Desuden er

der et bidrag fra et medlem af konsortiets internationale referencegruppe.

Hermed afslutter vi den trilogi af tematiske antologier som er et af konsortiets

væsentligste resultater. Samtidig udsendes den sammenfattende bog Læring i arbejds-

livet som alle konsortiets medarbejdere har bidraget til, og i begyndelsen af 2005 for-

ventes en sidste antologi om metoder i forskningen om arbejdsrelateret læring.

September 2004

Knud Illeris

forskningsleder
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Vibeke Andersen, Bruno Clematide, Steen Høyrup

Introduktion

Hvorfor er arbejdspladslæring et relevant tema?

I de senere år er arbejdspladslæring blevet lanceret som måden at løse det presseren-

de behov for kompetenceudvikling i det moderne videnssamfund. Betyder det at ar-

bejdspladslæring skal erstatte erhvervsuddannelser eller efteruddannelser i det for-

melle AMU-system? Selvfølgelig skal den ikke det. Nogle gange kunne man – når man

følger den offentlige debat – ganske vist forledes til at tro at formaliserede erhvervs-

og efteruddannelser bare er for dyre og for dårlige, og at løsningen på dette problem

er at koncentrere uddannelsesindsatsen til arbejdspladspladsniveauet. – Vi har et helt

andet udgangspunkt for at beskæftige os med læring på arbejdspladsen som har sty-

ret vores arbejde i dette forskningskonsortium og udgivelsen af denne antologi.

For det første er der en diskurs om livslang læring som vi synes sætter arbejds-

pladslæring på dagsorden. Ideen om livslang læring blev allerede introduceret i 1919

i Storbritannien under betegnelsen livslang uddannelse, men fik først betydning da

det blev genintroduceres af UNESCO i slutningen af 1950’erne med demokrati og

personlig uvikling som centrale elementer. I slutningen af 1960’erne blev det til be-

grebet livslang læring, idet læring blev tilskrevet en stadig større betydning for sam-

fundsudviklingen. OECD overtog efterhånden rollen som overnational organisation

for uddannelsespolitikken og hermed ændrede begrebet også indhold, idet der skete

en sammenkobling af begreberne livslang læring, kompetenceudvikling og videns-

samfund, hvor uddannelse blev set som en investering i human kapital. Der er i dag

en tendens til at demokratiaspektet og personlig udvikling er blevet underordnet

markedslogikken. Sideløbende hermed er der sket en åbning i forhold til en mere

direkte kobling til formel og uformel læring også på arbejdspladsen.

For det andet er det et faktum at uddannelsessystemet af gode grunde ikke for-

mår at løse hele læringsudfordringen. Det skyldes bl.a. at uddannelsessystemet har

til formål at sikre nogle mere almene og generelle kompetencer, som det kun til en

vis grad er muligt og hensigtsmæssigt at tilpasse det konkrete arbejde, den konkrete

arbejdsplads og de konkrete uddannelsesdeltagere. Den teknologiske og organisato-

riske udvikling i samfundet og på arbejdspladser foregår så hurtigt at det ikke altid

er muligt for uddannelsessystemet at følge med. Begge forhold betyder, at det kan
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være vanskeligt at skabe en direkte anvendelighed af det lærte i uddannelsessyste-

met i forhold arbejdet, sådan som især mange kortuddannede efterspørger. De giver

udtryk for, at de oplever at det er i arbejdet de lærer bedst, fordi de her kan få mulighe-

der for med det samme at prøve det lærte af i praksis, hvilket ikke på samme måde

er muligt i uddannelsessystemet.

I Danmark har der derfor i mange år været en interesse i at udvikle samspillet

mellem offentlig (efter-)uddannelse og læring på arbejdspladsen med henblik på at

få mere ud af de penge der bruges, fx i AMU-systemet – mere for den enkelte deltager,

mere for virksomhederne, mere for samfundet. Hvis man vil udvikle samspillet, må

man nødvendigvis udvikle indblikket i mekanismer der gør sig gældende på ar-

bejdspladserne, mekanismer der kan være hæmmende eller fremmende for læring.

Nærværende antologi handler i særlig grad om disse mekanismer på arbejdsplads-

niveau. Som nævnt indledningsvis ikke fordi arbejdspladslæring i vores forståelse er

det læringsmæssige svar på alting i det moderne arbejdsliv, men fordi vi hermed øn-

sker at bidrage til at nuancere forståelsen af hvad der læringsmæssigt foregår og at

give inspiration til hvordan arbejdspladslæring kan udvikles.

For det tredje er der forskningsmæssigt på internationalt plan en stor interesse i

workplace learning som et forskningsfelt hvor mange fagdiscipliner mødes og strides:

psykologer, sociologer, uddannelsesforskere, politologer, organisationsteoretiker m.fl.

Læring i arbejdet er et multi-facetteret fænomen og der eksisterer ikke en univer-

sal model til at beskrive og analysere dette problemfelt. At forstå læring i arbejdet

indebærer fundamentalt en anerkendelse af kompleksitet, hvor læring ikke kan be-

grænses til teknik og strategier. Mange perspektiver er derfor nødvendige og hermed

kan mange videnskabsdiscipliner og tværdisciplinære tilgange bidrage til udforsk-

ningen af læring i arbejdslivet. Tilgangene kan både fokusere på individ niveau,

organisationsniveau og samfundsniveau med inddragelse af forskellige fagdiscipliner,

hvor det dog er væsentligt at fastholde, at det er arbejdspladsen som kontekst, der

konstituerer muligheder og begrænsninger for læring på arbejdspladsen.

Arbejdspladslæring kan forskningsmæssigt gribes an på mange forskellige må-

der. For arbejdet i vores temagruppe og for struktureringen af denne antologi har

følgende to begreber være centrale omdrejningspunkter: læringsmiljø og lærings-

former.

Læringsmiljø og læringsformer

Arbejdspladsen som læringsmiljø er anderledes end det læringsmiljø som eksisterer

i en uddannelsesinstitution eller i vort civile liv. Arbejdspladsen har først og frem-

mest som mål at producere forskellige former for produkter eller serviceydelser, mens

formålet i en uddannelsesinstitution er at lære. Arbejdspladsens læringsmiljø er der-
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for i høj grad bestemt af hvad det er for et arbejde der skal laves samt de vilkår og

rammer det foregår under.

Med læringsmiljøer på arbejdspladsen forstår vi de forhold, som har indflydelse

på den læring der foregår på arbejdspladsen. Læringsmiljø handler om de betingel-

ser på arbejdspladsen der gives for at lære, set i relation til de faglige og personlige

forudsætninger, som medarbejdere og ledere bringer med sig.

Med begrebet læringsformer vil vi gerne signalere, at der her er tale om yderst

forskelligartede læreprocesser, der kan opdeles og systematiseres på forskellig vis. Vi

omtaler således formel og uformel læring, planlagt og ikke planlagt læring men også

praksislæring og iscenesat læring, som begge er begreber der hver på deres måde

rummer såvel formelle som uformelle, planlagte som ikke planlagte læreprocesser.

En anden opdeling kan foretages mellem begreber som tilpasningsorienteret læ-

ring i forhold til udviklingsorienteret læring, hvor kriteriet for kategoriseringen af-

hænger af samspillet mellem menneske og miljø. Endnu en opdeling kan foretages

mellem individorienteret læring og organisatorisk læring eller en adskillelse som

kan formuleres som individuel i forhold til kollektiv læring.

En særlig begrebsramme til beskrivelse af læreprocesser er refleksionsteori. Heri

redegøres for processer der støtter eller konstituerer læreprocesser. Refleksionspro-

cesser drejer sig både om individuelle kognitive processer, om interaktions- og kollek-

tive sociale processer og om organisatorisk praksis.

Artiklerne i denne antologi

Antologien indledes med en artikel af Bruno Clematide, Steen Høyrup og Vibeke

Andersen, hvor vi som redaktører af antologien sætter en ramme for antologien.

Hvad er ud fra en læringsmæssig vinkel det særlige ved læring i arbejdet og læring

på arbejdspladsen? Vi giver tillige et overblik og søger at skabe lidt orden i forhold

til de to begreber: læringsmiljø og læringsformer, som har været fokus for vores

arbejde, og samtidig relaterer vi begreberne til hinanden.

Bruno Clematide forfølger i sin artikel Iscenesat læring på arbejdspladsen nogle af

de problemstillinger, som er berørt i indledningsartiklen og forholder dem til erfarin-

gerne fra et konkret udviklingsprojekt indenfor en række forsyningsvirksomheder.

Artiklen introducerer et nyt begreb ‘Iscenesat læring’ til at indfange den læring på

arbejdspladsen, som på den ene side adskiller sig fra den læring, som er knyttet til

det daglige arbejde og på den anden side fra den institutionelle læring, der foregår

på uddannelsesinstitutionerne. Artiklen gør op med den gængse forestilling at ar-

bejdspladslæring altid er uformel og læring på uddannelsesinstitutioner altid er for-

mel. I artiklen belyses mulighederne og begrænsningerne ved iscenesat læring ved
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at se på dens uformelle og formelle sider. Der ses tillige på den iscenesatte lærings

sammenhæng med udformningen af arbejdspladsens læringsrum og med arbejds-

pladsernes produktions- og udviklingslogik.

Flemming Nielsen & Vibeke Andersen sætter med artiklen Selvledelse under system-

kontrol – om IKT og læringsmiljøer i arbejdet fokus på, hvad der sker med arbejdet

og med læringsmiljøerne i arbejdet, når informationsteknologien på den ene side

overflødiggør en række kompetencer, og på den anden side skaber en række nye,

såvel i forhold til det konkrete arbejde som til ledelse. Der rejses indledningsvis et

spørgsmål om, hvor interessen for teknologiudviklingens betydning for arbejdslivet

er blevet af indenfor forskningen, netop nu hvor informationsteknologien for alvor

bliver indført i alle dele af samfundet. Med fokus på arbejdspladserne vendes blik-

ket mod de ændringer som informationsteknologien indebærer for arbejdet og for

ledelse af arbejde i organisationer. Med begreber som selvledelse under systemkontrol

søges det at indfange de modsætninger der er i og med at der på den ene side åbnes

nye muligheder for decentrale strukturer, fleksibilitet og selvledelse og på den an-

den side foregår en mere koordineret styring og kontrol af arbejdet gennem en række

elektronisk baserede ledelsesinformationssystemer, hvor lederen kommer på afstand

af arbejdet. Det stiller helt andre krav til det som medarbejdere og ledere skal kunne

og giver dermed andre muligheder og begrænsninger på én og samme gang for

læringsmiljøerne på arbejdspladsen.

Steen Høyrup redegør i sin artikel Læringsformer, refleksionsprocesser og lærings-

rum i arbejdslivslæring for hvilke former for læring der kan udfolde sig i en arbejds-

pladssammenhæng, idet beskrivelsen af læringsformer baseres på teori om reflek-

sion og organisatorisk læring. Refleksion opfattes som en kompleks social aktivitet,

hvorigennem mennesker undersøger deres egne handlinger i de situationer og sociale

rammer, de forekommer i. Refleksion indebærer, at tidligere og fælles erfaringer

tages op til fornyet overvejelse, og at mennesker – alene eller i fællesskab – ser på

årsager og virkninger af egne handlinger. Refleksion kan føre til en omorganisering

af vor viden og erfaringer, og kan føre til ny viden og ny basis for fælles handlinger.

Refleksion ses som en mulighed for at kvalificere erfaringslæring i arbejdet. I artik-

len belyses – på baggrund af et empirisk studium i arbejdspladsudvikling – hvilke

læringsarenaer refleksionsprocesserne udfoldes i, og hvordan disse arenaer kan være

støttende for de respektive refleksionsprocesser. Artiklen søger således at bidrage til

at belyse sammenhængen mellem læringsform og læringskontekst.

Steen Elsborg: Facilitering af arbejdspladslæring – integration af kompetence og or-

ganisationsudvikling. Artiklen tager sit afsæt i den forandringsproces, som arbejds-
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markedsuddannelserne er ved at gennemløbe, hvor der sker et skift fra en mere

skolebaseret undervisning til i stedet at være baseret på arbejdspladslæring. Dette

indebærer bl.a. en strategi om en øget integration af efteruddannelse og organisa-

tionsudvikling. Med udgangspunkt i et konkret forsknings- og udviklingsprojekt in-

denfor byggebranchen diskuteres mulighederne for at praktisere praksisnær kom-

petenceudvikling for kort- og kortere uddannede gennem facilitering af arbejdsplads-

læring. Begreberne praksisnær kompetenceudvikling og aktionsundervisning er cen-

trale begreber i artiklen. Artiklen sætter især fokus på udfordringerne, sådan som de

opleves af de involverede undervisere

Praksislæring er kodeordet i artiklen af Finn Tidemand og Søren Voxted. I artiklen

Praksislæring i industrien tager de udgangspunkt i, at praksislæring i dag fremstår

som løsningen for virksomheder og medarbejdere i forhold til at honorere kravene

om omstilling til mere vidensintensive produktioner og dermed også krav om en

løbende kompetenceudvikling. Artiklen definerer og placerer indledningsvis begre-

bet praksislæring i forhold til en række teorier om samme emne. Herefter belyses

praksislæring i industrien på baggrund af en kombination af en kvalitativ og en kvanti-

tativ undersøgelse som forfatterne har gennemført på 12 industrivirksomheder. Der

skelnes mellem hh. metalarbejderes og specialarbejderes adgang til praksislæring

med fokus på hvilke formål praksislæring tjener for de to grupper af medarbejdere,

og hvilke kvalifikationer der er i fokus. Det diskuteres afslutningsvis i hvor høj grad

praksislæring foregår som en bevidst personalestrategi.

Per-Erik Ellström gør i sin artikel status over hvordan det går med kompetenceudvik-

lingen på de svenske arbejdspladser. Kompetenceudvikling betragtes som afgørende

for virksomheders innovationsevne og konkurrencedygtighed. Nye produktions- og

ledelseskoncepter, øget anvendelse af informationsteknologi og udvikling af videns-

intensive tjenesteydelser forudsætter kompetenceudvikling. Men hvad foregår der

egentlig på arbejdspladserne? Artiklen Kompetenceudvikling på arbejdspladsen:

Forudsætninger, processer, effekter søger at besvare tre spørgsmål: Hvad er årsagerne

til at virksomheder satser på at arrangere forskellige former for kompetenceudvikling

for de ansatte? Hvilke effekter er det realistisk at opnå gennem satsning på kompe-

tenceudvikling og hvad kendetegner succesfulde strategier og metoder til kompeten-

ceudvikling i organisationer? I artiklen opridses forskellige strategier, som begrunder

virksomhedernes forskellige måder at arbejde med kompetenceudvikling på: a. Kom-

petenceudvikling som en rationel strategi ud fra et teknologisk funktionelt perspek-

tiv. b. Uddannelse som politisk strategi ud fra et konflikt-kontrol perspektiv og  c. Ud-

dannelse som social institution ud fra et neoinstitutionelt perspektiv.
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Vi afslutter antologien med en overvejende teoretisk artikel af Christian Helms Jørgen-

sen & Niels Warring som præsenterer en teoretisk og metodisk ramme for at forstå

og undersøge læring på arbejdspladsen i Et dobbelt blik på læring på arbejdsplad-

sen. Heri argumenteres der for behovet for at anlægge et dobbeltblik på undersøgel-

ser af arbejdspladslæring. Arbejdspladsen må på den ene side forstås som organisato-

riske strukturer, teknologier, sociale relationer og handlemønstre som rummer be-

stemte muligheder og begrænsninger for læring. Samtidig må læring forstås som

en oplevet verden for medarbejderne. Det betyder at arbejdspladsen som lærings-

miljø også må forstås ud fra den lærendes perspektiv, hvilket vil sige arbejdets be-

tydning for medarbejderne og deres forståelse af forandringerne på arbejdsplad-

sen. I forlængelse heraf argumenters for en skelnen mellem en analyse af arbejds-

pladsens objektive læringspotentialer og en analyse af subjektive læringspotentialer.

Artiklen indplacerer således arbejdspladslæring såvel i et større samfundsmæssigt

perspektiv som i medarbejdernes subjektive perspektiv.
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Bruno Clematide, Steen Høyrup, Vibeke Andersen

Læringsmiljø og læringsformer

Denne artikel bygger på arbejdet i vores temagruppe om helhedsorienteret læring

og kompetenceudvikling i arbejdslivet. Grundlaget for artiklen er de fælles refleksio-

ner vi har haft i løbet af de forgangne tre år på baggrund af de tre udviklingsprojekter,

som vi hver især har haft ansvaret for – og som er det empiriske udgangspunkt for

vores individuelle artikler i denne antologi – samt artiklerne fra vores kolleger, der

indgår i denne antologi.

Der er i de senere år kommet en del opmærksomhed på arbejdspladslæring. I den

offentlige retorik er arbejdspladslæringens betydning ofte knyttet sammen med en

forståelse af vort samfund som et samfund, der hylder nogle humanistiske idealer

om det hele og udviklende menneske, og hvor det er medarbejderne, der er

virksomhedens vigtigste ressource. Det betyder et fokus på, at den enkelte medar-

bejder får mulighed for personlig og menneskelig udvikling på arbejdspladsen, og

her er det læring, der bliver den proces, der skal sikre at dette også sker gennem den

enkelte medarbejders egen aktive deltagelse i sin egen læreproces som en dynamisk

og livslang tilegnelse af viden og kompetencer. På den måde sprænger arbejdsplad-

sen rammerne om sig selv og „Dermed bliver organisationen (arbejdspladsen, red.)

foruden at udfylde sin produktionsmæssige rolle i samfundet tillige en kompetence-

udviklingsarena – et læringsmiljø“ 1.

Hermed lægges der vægt på det samfundsmæssige ansvar som arbejdspladserne

i dag har i forhold til at sikre at der sker en kompetenceudvikling og læring i arbej-

det, og at ansvaret ikke udelukkende skal varetages af uddannelsesinstitutionerne.

Som vi skriver i introduktionen til denne antologi, er der også fra uddannelsessy-

stemet en interesse i, at man ser nærmere på arbejdsdelingen mellem de to sfærer

for læring. Vi har nærmet os arbejdspladslæring som forskningsfelt ud fra den

overbevisning, at der er brug for begge sfærer.
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Mens antologien om Læring i et spændingsfelt (Bottrup & Helms Jørgensen, 2004)

har særlig fokus på samspillet mellem de to sfærer, har vi beskæftiget os med deci-

deret arbejdspladslæring.

Vi har i vores temagruppe – med denne fokus på læring på arbejdspladsen –

tidligt i forløbet besluttet at koncentrere vores indsats på to hovedtemaer, nemlig

læringsmiljø og læringsformer på arbejdspladser. Vi kunne have truffet mange an-

dre valg, da arbejdspladslæring er et mangfoldigt forskningsområde med mange

discipliner, perspektiver og tematiseringer. I og med at vi hver især har arbejdet med

udviklingsprojekter, hvor læringsmiljø og læringsformer har været fremherskende

temaer, ønsker vi i denne artikel og med antologien i det hele taget at koncentrere

os om disse to hovedtemaer, der i sig selv er komplekse nok. Vores ambition er at

bringe lidt orden i begreberne og bidrage til forståelsen af nogle væsentlige mekanis-

mer i forhold til læring i arbejdet.

Artiklen består af tre hovedafsnit. Det første afsnit handler om, hvad der ud fra

en læringsmæssig vinkel er det særlige ved læring i arbejdet og læring på arbejds-

pladsen. Det andet afsnit handler om læringsmiljø og det tredje om læringsformer.

Vi slutter artiklen af med nogle overvejelser om, hvordan disse to størrelser hænger

sammen.

Arbejdet og arbejdspladsen som omdrejningspunkt

Tager man afsæt i den læringsmodel som Illeris præsenterede i konsortiets første

antologi (Illeris, 2002a), udgør arbejdspladsen den sociale kontekst, rammen for den

socialitet som al læring kræver. Arbejdspladslæring kunne således illustreres med

figur 1, s. 17.

I Illeris’ oprindelige model er det socialitet, der udvikles i samspilsprocessen. Om-

stående figur viser den sociale kontekst, som arbejdslæring foregår i: for det første

en privat virksomhed eller en offentlig arbejdsplads som organisation, og for det

andet et sted hvor den enkelte medarbejder indgår i arbejdsfællesskaber med kolle-

ger fra tilsvarende eller andre faggrupper.

Den sociale kontekst adskiller sig på væsentlige faktorer fra to andre centrale

kontekster for læring: uddannelsesinstitutioner og det civile liv. De faktorer som vi

vil komme ind på, er læring som mål, eksterne krav som specielt arbejdspladser står

over for og som har betydning for læring, personalepolitiske regimer og arbejdsplads-

interne struktureringer, samt arbejdspladsens objektive og subjektive lærings-

potentialer.
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Figur 1. Den sociale kontekst for arbejdspladslæring

Læring er ikke det primære mål

Læring er aldrig det primære mål for aktiviteterne i virksomheder, hverken offent-

lige eller private. På en kabelfabrik skal der produceres kabler så længe det er renta-

belt sammenlignet med at producere kabler andre steder i verden, i en affaldsfor-

brænding skal der produceres energi ved at forbrænde regionens affald, og på en

teknisk skole er det primære formål at organisere læreprocesser så effektivt som

muligt sådan at det eleverne lærer, svarer til det der står i uddannelsesbekendtgørel-

serne for erhvervsuddannelser. I det civile liv er læring vel heller ikke det primære

mål med tilværelsen, men den læring der finder sted, er på mange måder styret af

borgernes egne ønsker og levevilkår.

Arbejdspladslæring finder derfor kun sted enten som ‘biprodukt’, når den sker

samtidigt med arbejdets udførelse, når medarbejdere selv finder tidslommer der

udnyttes til læring, eller når der engang imellem bevidst afsættes tid til læring.

Det er en af grundene til, at arbejdspladslæring ikke kan være den eneste løsning

på de udfordringer, som arbejdsmarkedet stiller. Virksomhederne med deres skiften-

de kvalitative og kvantitative behov for arbejdskraft ville på længere sigt næppe kunne

finde velkvalificerede medarbejdere hvis der kun fandtes læring i virksomheder. Store
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dele af arbejdsstyrken ville formentlig ligeledes være ilde stedt, hvis der ikke ved si-

den af arbejdspladslæring var muligheder for at kvalificere sig i uddannelsesinstitu-

tioner, der har læring med et arbejdsmarkeds- og samfundsmæssigt sigte som pri-

mært mål for sine aktiviteter. Den enkelte medarbejder er, udover at være medarbej-

der i den konkrete virksomhed, også en del af det arbejdsmarked, hvor der købes og

sælges arbejdskraft. At være dygtig til sit arbejde er derfor nødvendigt for at kunne

fastholde og forbedre sin værdi på arbejdsmarkedet. Arbejdspladslæring kan ganske

vist bidrage til, men formodentlig kun i ret sjældne tilfælde være tilstrækkelig til at

sikre, at den enkelte også på langt sigt er konkurrencedygtig på arbejdsmarkedet.

Men ikke desto mindre er arbejdspladsen en væsentlig læringsarena. Den kan

bare ikke det hele.

Krav fra omverdenen…

Den enkelte virksomhed er selvsagt ikke nogen isoleret størrelse. Den forholder sig

til markedet og til den til enhver tid herskende politiske styring. Dermed bliver læ-

ringsudfordringer også forskellige, afhængig af de krav en bestemt privat eller offent-

lig virksomhed står over for. Disse krav forandres over tid, for virksomheder i visse

sektorer hurtigere end i andre. Tager man eksempelvis handelsskoler som arbejds-

plads, skal de forholde sig til flere eksterne faktorer under forandring (Kubix/DEL,

2002): Der har været et paradigmeskift fra uddannelse til læring, som blandt andet

indebærer langt større vægt på den enkelte deltagers læreproces. Dette medfører, at

kravene til lærerne er ved at skifte fra en ren underviserrolle til at være mere inspira-

tor og coach. Aftagerne i virksomhederne og deltagerne selv forlanger oftere mere

fleksible afholdelsesformer. Reformer som Erhvervsuddannelsesreform 2000 eller

den seneste AMU-reform får indflydelse på de opgaver, som skolen skal varetage.

Globaliseringen bliver ofte nævnt som den væsentligste aktuelle eksterne faktor

i forhold til private virksomheder. I den enkelte virksomhed sætter den globale ar-

bejdsdeling konstant på dagsorden hvilke produkter og services, der skal produce-

res. Der er dog ingen automatik i disse sammenhænge: Krav om permanent udvik-

ling og total fleksibilitet har mere bund i realiteterne i globaliseringsudsatte erhverv

end hos den lokale cykelsmed. Globalisering slår forskelligt igennem for Jubii-medar-

bejderen og frisøren der lever af at klippe beboerne på plejehjemmet. Tilsvarende er

der forskelle i det tempo, hvori kravene til offentlige arbejdspladser forandres: Sagsbe-

handleren hos de statslige miljømyndigheder skal givetvis oftere omstille sig til nye

tider end kirketjeneren.

….og forskellige personalepolitiske regimer

Mulighed for og krav om arbejdspladslæring er altså medbetinget af, hvilke eksistens-

betingelser arbejdspladsen er underlagt. Men der går ikke en lige linie fra omverden-
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ens krav og til den konkrete udformning af læring på arbejdspladsen. Sommer og

Houman Sørensen (1997) viser i en af de danske klassikere tydeligt, hvordan forskel-

lige virksomheder benytter sig af meget forskellige virksomhedsregimer, selv om de

står over for stort set identiske krav fra omverdenen.

Den ene strategiske hovedlinie betegner de ‘teknicering’. Teknicering indebærer

satsning på investeringer i produktionsudstyr, der er enkelt at betjene og som derfor

ikke kræver særlig lang oplæring eller uddannelse. Teknicering går derfor også fint

sammen med numerisk fleksibilitet, hvor man løbende tilpasser arbejdsstyrken til

skift i produktionsvolumen.

Den anden strategiske hovedlinie betegner de ‘kvalificering’. Her satses der på at

uddanne medarbejderne til funktionel fleksibilitet, så medarbejderne kan varetage for-

skellige arbejdsopgaver og forholdsvis hurtigt kan mestre forandringer i fremtiden.

Sommer & Houmann Sørensen viser, hvordan de to strategiske hovedlinier over

tid indebærer store forskelle i kvalifikationsniveau og medarbejdertyper i de respekti-

ve virksomheder, hvilket bidrager til en form for cementering af de to strategier.

Ellström konkluderer i sin artikel i denne antologi ligeledes, at de ydre faktorer

er væsentlige, men ikke tilstrækkelige til at forklare beslutning om og udformning

af de satsninger på kompetenceudvikling, der tages i virksomheder. Disse satsninger

formes i et samspil mellem ydre faktorer og interne aktører, det vil sige ledelse, til-

lidsrepræsentanter og medarbejdere. Afgørende for hvilke satsninger der foretages

for at imødekomme de eksterne krav, er disse aktørers interesse i i det hele taget at

arbejde med kompetenceudvikling, deres evne til at fremme udviklingsprocesser, og

ikke mindst tillidsforholdet mellem ledelse og medarbejdere.

Ellström viser ligeledes, at der findes forskellige begrundelser for, at virksomhe-

der beskæftiger sig med kompetenceudvikling.

Den første strategi har et teknologisk-funktionelt perspektiv og bunder i en mål-

middel-rationalitet, hvor man ud fra analyser af kvalifikationskrav kan nå frem til en

lærings- og uddannelsesplan. Denne kan indeholde såvel arbejdspladslæring som

ekstern efteruddannelse. Det funktionelle perspektiv præger det, der går under beteg-

nelsen strategisk og systematisk uddannelsesplanlægning, som eksempelvis er ble-

vet befordret gennem tidligere puljer til fremme for uddannelsesplanlægning og

gennem en række uddannelsesplanlægningsværktøjer. Strategien med et teknolo-

gisk-funktionelt perspektiv bygger langt hen ad vejen på en udstrakt konsensus

mellem ledelse og medarbejdere om, hvad der skal læres.

Den anden strategi tager mere fat på en forståelse af uligheder og magtforhold.

Ellström kalder den en politisk strategi med et konflikt-kontrol-perspektiv, hvor ledel-

sen gennem kompetenceudvikling forsøger at udøve sin kontrol over virksomhe-

den, og hvor kun stærke faglige repræsentanter kan være en modvægt og være med

til at bestemme dagsordenen for kompetenceudvikling.
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Endelig er der ifølge Ellstöm den tredje strategi med et neo-institutionelt perspek-

tiv, som ikke bygger særlig meget på mål-middel-rationalitet, men snarere på normati-

ve forestillinger om, hvad der bør kendetegne en moderne og effektiv organisation

– en symboltilgang der går ud på at styrke legitimitet indadtil og udadtil ved at det

formidles, at arbejdspladsen er i overensstemmelse med den foranderlige omver-

den. Kompetenceudvikling med dette perspektiv bygger ikke i særlig høj grad på

analyser af kvalifikationskrav, men mere på forestillinger om, hvad der skal til for at

være med på de nyeste strømninger.

Sammenfattende kan vi konstatere, at såvel private som offentlige arbejdsplad-

ser selvfølgelig forholder sig til krav fra omverdenen, til tilgængelig teknologi, til

den arbejdskraft der er til rådighed på det lokale arbejdsmarked, og at der samtidig

kan være forskellige former for læringsmæssige svar på ens eksterne betingelser.

Arbejdspladslæring er ikke det samme for alle

En hel del opmærksomhed på arbejdspladslæring er opstået i kølvandet på den ten-

dens, at flere og flere virksomheder forsøger at drage nytte af flere sider af medarbej-

derne, ikke bare deres teknisk-faglige kvalifikationer. Medarbejdernes personlige en-

gagement ses som en aktiv ressource. Og flere og flere medarbejdere ønsker at betrag-

te arbejdet som en arena for personlig udfoldelse. Når disse to tendenser mødes, er

der ikke langt til en rent harmonisk opfattelse af arbejdspladslæring. Men det er kun

en del af sandheden.

Jørgensen og Warring fremhæver i deres artikel i denne antologi, at det moderne

arbejde ikke giver subjektiviteten plads på egne betingelser, idet den hele tiden sø-

ges underlagt en instrumentel produktionslogik. Samtidig bliver subjektiviteten søgt

objektiveret gennem styring, måling og kontrol af medarbejdernes præstationer, hold-

ninger og engagement. Arbejdspladsen som læringsmiljø begrænser derfor medarbej-

dernes frie udfoldelsesmuligheder, da læreplanen først og fremmest går ud på, at

medarbejderne skal lære at udfolde deres engagement i overensstemmelse med virk-

somhedens økonomiske og instrumentelle interesser.

Arbejdspladser er oftest sammensatte størrelser med hierarkier, hvor ledelse og

medarbejdere langt fra altid kan matche det harmoniprægede billede. Der kan være

skarpe skel mellem afdelinger og faggrupper. Arbejdets indhold er ganske forskel-

ligt for forskellige medarbejdergrupperinger. Hermed er der også skabt grundlag

for, at muligheden for arbejdspladslæring bliver ujævnt fordelt. Tidemann og Voxted

viser eksempelvis i deres artikel om praksislæring i denne antologi tydelige forskelle

i brugen af praksislæring for henholdsvis metalarbejdere og specialarbejdere. Metal-

arbejderne har bedre adgang til flere former for praksislæring, fx deltagelse i udvik-

lingsprojekter og pc-baseret læring. Praksislæring i relation til specialarbejderne er

mere fokuseret på at sikre, at de får nogle rutinemæssige færdigheder, mens praksis-
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læring i relation til metalarbejderne i højere grad sigter mod, at de får mere gene-

relle faglige kvalifikationer, der understøtter at de får større handlerum i det daglige

arbejde og en bredere anvendelighed på arbejdsmarkedet i det hele taget.

Objektive og subjektive læringspotentialer

For medarbejderne udgør arbejdspladsen på et givet tidspunkt en objektiv størrelse

i forhold til markedskrav, tilgængelig og anvendt teknologi, produktionsregime, inter-

ne magtforhold, hierarkier og faglige grupperinger.

Som Helms Jørgensen og Warrings artikel i denne antologi tydeligt gør rede for, er

dette dog kun den ene side af en væsentlig dobbelthed i arbejdspladsens objektive og

subjektive læringspotentiale: Medarbejderne konstruerer altid deres subjektive billede

af selvsamme arbejdsplads og de er gennem deres handlinger og forhandlinger selv

med til at præge og skabe de objektive forhold. De møder arbejdspladsen med bestemte

erfaringer, forventninger og interesser. Helms Jørgensen og Warring konkluderer at „det

er mødet mellem disse subjektive og objektive potentialer, der bestemmer hvilken læ-

ring der foregår på arbejdspladsen“. Sådan en forståelse indebærer, at der kan være

langt fra det harmoniserende billede som megen diskurs om kompetenceudvikling er

præget af, til den realitet hvor forskellige læringsinteresser mødes.

I afsnittet om læringsmiljø vil denne dobbeltheds betydning blive taget op. De

eksterne betingelser i form af markedskrav eller politisk styring, tilgængelig teknolo-

gi, de konkrete arbejdsopgaver, anvendt produktionsregime og samarbejdsformer

danner på den ene side det læringsmiljø og hermed de betingelser for læring, som

den enkelte og kollektivet af medarbejdere møder. På den anden side er medarbejder-

nes læringshistorie samtidig med til at præge den subjektive tolkning af de objekti-

ve betingelser.

Arbejdspladslæring er ikke altid uformel

I det ovenstående har vi beskrevet en række faktorer og mekanismer, som gør ar-

bejdspladslæring til noget særligt. Vi vil dog også med basis i Bruno Clematides arti-

kel i denne antologi og med reference til Malcolm m.fl. (2003) bidrage til at aflive en

gængs forestilling om et særligt karakteristikum ved arbejdspladslæring: at den i

modsætning til den formelle læring i uddannelsesinstitutioner per definition skulle

være uformel. Uformel læring er ikke et særkende for arbejdspladslæring. Ligesom

læring i offentlige uddannelsesinstitutioner kan have mange uformelle sider, kan

arbejdspladslæring have formelle. I afsnittet om læringsformer bliver dette tema

sammen med andre læringsformsdimensioner taget op.
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Arbejdspladsens læringsmiljø

Arbejdspladsen som læringsmiljø drejer sig grundlæggende om de forhold, som har

indflydelse på den læring, der sker på arbejdspladsen. Hvad består arbejdet i, hvor-

dan er det tilrettelagt og hvordan ændrer det sig? Hvilke muligheder og betingelser

gives der på arbejdspladsen for at lære set i relation til de faglige og personlige for-

udsætninger, som medarbejdere og ledere bringer med sig?

Arbejdspladsens læringsmiljø afspejler dermed de muligheder og begrænsnin-

ger som medarbejderne har for at lære i det daglige arbejde og de forhold der spiller

ind på læringsmiljøet. Arbejdspladsen som læringsmiljø er på ingen måde en statisk

størrelse. Det ændrer sig hele tiden, idet ikke mindst de samfundsmæssige forandrin-

ger hele tiden udfordrer såvel arbejdsplads som medarbejdere.

Læringsmiljø – læringsrum

I artiklen af Nielsen og Andersen præsenteres en ‘model’ for læringsmiljøer på arbejds-

pladsen, hvor læringsmiljøet forstås som påvirket og bestemt af en række forhold:

for det første det teknisk-organisatoriske læringsmiljø, som måske er det mest foran-

derlige, for det andet det sociale læringsmiljø, og endelig medarbejdernes lærings-

forløb forstået som den bagage, som medarbejderne bringer med sig ind på arbejds-

pladsen. Modellen inkorporerer det tidligere omtalte ‘dobbeltblik’ på arbejdsplads-

læring, som medskaberne af modellen, Helms Jørgensen og Warring, beskriver i de-

res artikel i denne antologi.

Modellen henter sin inspiration fra en række meget forskellige teoretiske tilgange:

industrisociologien, der inddrager spillerummet, som teknologiudviklingen giver for

forandringer i arbejdsorganiseringen. Labour Process teorien, som bidrager med magt

og konfliktdimensionen, den socio-tekniske tradition og dens skandinaviske arvta-

gere (Gustavson & Toulmin, 1996), som betoner betydningen af dialogen og kommuni-

kationen for udviklings- og læringsmulighederne. Dertil kommer teorier om organisa-

torisk læring, som bidrager med ledelsesinitiativernes betydning for læring. I for-

hold til forståelsen af den sociale dimension har modellen rod i erfaringsbegrebet

udviklet af Oskar Negt (Negt & Kluge, 1974) suppleret med social læringsteori. Og

endelig bidrager Almenkvalificeringsprojektet (Andersen m.fl., 1993) og Dreier (1999)

samt teorier om professions- eller fagidentitet til modellen gennem en forståelse af,

hvordan medarbejderne møder læringsmulighederne på arbejdet, medarbejdernes

inddragelse og medarbejdernes læringsforløb.

Bottrup (2001; 2002) har tidligere udviklet begrebet ‘læringsrum’ i et forsøg på

at skabe en forståelsesramme til afdækning af de organisatoriske betingelser for

læring, der findes på en arbejdsplads. Begrebet henter sin inspiration i forskellige
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forskningsgrene: Dels i industrisociologien, der med sit fokus på selve arbejdet og

arbejdsorganiseringen åbner op for at se på, hvad selve arbejdsprocessen, materia-

ler, produktionsudstyr, og ikke mindst arbejdsorganisatoriske spillerum, betyder for

læringsmulighederne. Dels hos Lave og Wenger (1991) med deres hovedvægt på prak-

sisfællesskaber og sociale læreprocesser og i forskning om arbejdspladskultur (Lys-

gaard, 1967; Schein, 1986; Alvesson, 1993), og endelig for det tredje i forskningen

om virksomhedernes socialforfatning (Hildebrandt & Seltz, 1989), der handler om

magtforhold, skrevne og ikke mindst uskrevne regler, der bestemmer adfærden

mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. I forlængelse

af disse tre hovedkilder opdeler Bottrup analytisk virksomhedernes læringsrum i et

produktionsfelt, et socialt-uformelt felt, og i et politikfelt.

Fælles for begreberne læringsmiljø og læringsrum er at de forsøger at indfange

karakteristika ved organisationen, der har betydning for den læring, der kan foregå.

Begge begreber medkonstitueres af selve arbejdets art, teknik, arbejdsorganisering

og sociale, uformelle relationer. De er ligeledes præget af en fælles forståelse af at

udformningen af læringsmiljøet/læringsrummet på et givet tidspunkt sætter nogle

bestemte rammer for læring, og at læringsmiljøet/læringsrummet samtidig hele ti-

den nyskabes af de ledere og medarbejdere, der er i det.

De to begreber har derudover hvert sit særkende: Læringsmiljøet inkorporerer

eksplicit medarbejdernes læringshistorie som en del af læringsmiljøet og dermed

det ovenfor beskrevne dobbeltblik på læring. Læringsrumbegrebet indeholder et

særligt politikfelt, hvor regler og magtforhold betragtes som væsentlige faktorer i

organisationens læringsrum.

Ellström har i sin artikel fokus på de forudsætninger, processer og effekter, der er

af kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Også han betoner vigtigheden af at have

øje for det komplekse samspil som er mellem de ydre kræfter, repræsenteret ved

konkurrence og marked, og de organisationsinterne logikker. Han har tillige øje for,

at der internt i virksomheden er forskellige logikker på spil, repræsenteret ved de

forskellige aktører i virksomheden. Som afgørende for, om der sker en effekt af de

etablerede kompetenceudviklingstiltag i virksomhederne, nævner han tilstedevæ-

relsen af en ‘læringskultur’ på arbejdspladsen. Effekten hænger i sidste ende sam-

men med de forudsætninger for læring, der er i det daglige arbejde. De virksomhe-

der, der har et godt læringsmiljø, rapporterer i højere grad om effekter, end de virk-

somheder, hvor forudsætningerne for læring i arbejdet ikke er så gunstige. Ellström

taler om, at det kræver en ‘god jordbund’ på arbejdspladsen og at en sådan blandt

andet formes af ledelsen og de faglige organisationer.

For at blive i metaforen, og med det tidligere nævnte dobbeltblik på arbejdsplads-

læring in mente, er det desuden af meget stor betydning, hvilke frø eller planter der
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skal trives og vokse i jordbunden, så de udvikler sig til smukke, stærke vækster –

altså medarbejdernes subjektive bidrag.

Læringsmiljø i praksis

I to af de udviklingsprojekter, som har været drøftet i temagruppen, er der gjort

forsøg på at undersøge og udvikle læringsmiljø i praksis, og erfaringerne derfra har

igen dannet grundlag for teoretiske refleksioner:

Nielsen og Andersen har i deres artikel valgt at have særligt fokus på de mulighe-

der og begrænsninger, som det teknisk-organisatoriske læringsmiljø sætter. De argu-

menterer for, at teknologiens betydning generelt er underbelyst såvel i forståelsen

og i analyserne af læring på arbejdspladsen. IKT er ganske vist et hyppigt behandlet

emne, enten som redskab der fremmer læring eller når mennesker skal lære at bruge

IKT, men kun sjældent som en afgørende faktor i arbejdet og dermed som ramme-

sættende for arbejdspladslæring. De viser, med et eksempel hentet fra sagsbehand-

ling i en offentlig styrelse, hvordan IKT delvis erstatter og delvis indefryser en række

af de kompetencer, som tidligere blev udført af sagsbehandlerne, ganske som vi tid-

ligere har set det inden for industrien og landbruget. Samtidig opstår der nye kom-

petencekrav, som medarbejderne skal indfri, blandt andet ledelseskompetencer i

forbindelse med indførelsen af en organisationsform baseret på selvstyrende teams.

Nielsen og Andersen fremhæver, at informationsteknologien skaber nogle ganske

nye muligheder for læring og selvledelse i arbejdet, men at disse muligheder i dette

eksempel samtidig er underlagt en styring og kontrol af medarbejdernes arbejde, og

hvor pointen er, at denne styring ikke længere er synlig og til diskussion, idet den er

indlagt i elektronisk baserede ledelsesinformations- og ledelsesstyringssystemer. De

vurderer, at et konstruktivt læringsmiljø kunne opbygges, hvis medarbejderne fik en

indsigt i hvilke målinger, styringer og kontrolfunktioner der allerede anvendes, og

hvis de blev inddraget i beslutningsprocesser om, hvilken form for styring, målinger

samt mål der er hensigtsmæssige i forhold til en optimal sagsbehandling.

I Clematide og Jørgensen (2003) gives der et praksisrelateret bud på, hvordan et

læringsrum principielt bedst fremmer læring: Et produktionsfelt der giver en passende

variation i arbejdet, indflydelse på tilrettelæggelsen af egen arbejdsdag og metode-

frihed i udførelsen af arbejdet; et uformelt-socialt felt med gode samarbejdsrelationer

mellem kolleger, mellem medarbejdere og ledelse, og ledelsen indbyrdes, anerken-

delse fra kolleger og ledelse, når man deltager i udviklingsopgaver, et politikfelt hvor

der er enighed om, hvad der er relevant efteruddannelse og ordnede forhold om

deltagelse i ekstern efteruddannelse, og hvor der er accept af, at uenigheder kan være

frugtbare.
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Læringsformer

Begrebet ‘læring’ bruges i dag som fællesbetegnelse for et bredt spektrum af proces-

ser. Det fælles begreb tilslører i nogen grad, at det er meget forskelligartede proces-

ser, vi har med at gøre. Der er derfor behov for i beskrivelser og analyser at skelne

mellem forskellige læringsformer eller -typer for at opnå en dybere forståelse af

læreprocesser. Med mere distinkte beskrivelser af læreprocesser, der er kvalitativt

forskellige, bliver det muligt at undersøge hvilke miljøer – læringsrum eller lærings-

miljøer – der støtter eller blokerer de respektive læreprocesser.

Det brede læringsbegreb og det skolastiske

Læreprocesser, indlæring og læringsformer har i en meget lang periode været grund-

læggende begreber i psykologien. Fra udviklingspsykologien står det klart, at læring

ikke er en proces eller aktivitet der nødvendigvis er skemalagt eller foregår i en institu-

tion. Barnet lærer straks fra fødslen, det lærer i kontakt med andre mennesker og gen-

nem leg og andre aktiviteter. Vi har her det brede læringsbegreb: Læring er en grund-

læggende kvalitet ved den menneskelige natur og ved alle menneskelige aktiviteter.

Inden for arbejdspladslæring er der en lang række af teorier og tilgange, der som

grundlag har det brede læringsbegreb. Woercom nævner eksplicit, at læring er uad-

skilleligt forbundet med menneskets natur (Woercom, 2003). Læring er i dette per-

spektiv en naturlig fortløbende proces, der ikke er formaliseret. Woercom bruger

betegnelsen ‘naturlige læreprocesser’.

Samme opfattelse finder vi udtrykt af David Boud ved flere foredrag om emnet.

Vi lærer hele tiden og i alle situationer.

Det brede læringsbegreb er et væsentligt grundlag for arbejdspladslæring, det

vil sige læring der foregår i andre rum og miljøer end skoler og formaliserede ud-

dannelsesinstitutioner. Arbejdspladsen er en meget væsentlig ramme om læring.

Samtidig ser vi det som problematisk, at læring anvendes i en så bred betydning, at

denne anvendelse truer med at overflødiggøre selve læringsbegrebet. Når alle socia-

le processer er læring, er læring ikke mere noget særligt, som vi behøver et særligt

begreb for.

Over for det brede læreprocesbegreb står hvad vi traditionelt har opfattet som

begreber om undervisning og didaktik. I begrebsliggørelsen af læring fokuseres her

på bestræbelserne på at planlægge, organisere og effektivisere læreprocesser med

henblik på en optimering af mulighederne for at nå de formulerede læringsmål. Vi

kan tale om det skolastiske læringsbegreb.
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I arbejdspladslæring finder vi begge typer af læreprocesser, de der begrebsliggø-

res ud fra det brede læringsparadigme og de der begrebsliggøres ud fra det skolasti-

ske læringsparadigme.

Woercom fokuserer i arbejdsrelateret læring på, hvad hun kalder ‘de naturlige

læreprocesser’ som hun definerer som dagligt forløbende læreprocesser, der er

uadskilleligt forbundet til arbejdsprocessen (Woercom, 2003). Det er processer, der

ikke er eksplicit organiseret af nogen ekstern aktør.

Over for denne tilgang finder vi forskellige typer af læreprocesser, der begrebs-

liggøres ud fra det skolastiske paradigme. Som eksempel kan nævnes sidemandsop-

læring. Her er rollerne fordelt mellem en der skal oplæres og en kompetent medar-

bejder. Mål og indhold kan være nøje beskrevet og læringsperioder kan være skema-

lagt. Ved sidemandsoplæringen kan der også være en formel godkendelse af det

lærte – som adgangskort til at måtte betjene maskinen og eventuelt adgangsgivende

til løntillæg. Vi finder således også overgange og forbindelseslinier mellem det brede

og det skolastiske læringsbegreb.

I det følgende vil vi gennemgå læringsformer, der er beskrevet i forskningsfeltet

Læring i arbejdet.

Informal og incidental learning

Woercom anfører at de mest citerede forskere inden for arbejdspladslæring (work-

related learning) er Marsick og Watkins (Marsick & Watkins, 1990): Informal and

Incidental Learning in the Workplace. (Woercom, 2003, s. 2). Marsick og Watkins

anvender begreberne ‘informal learning’ og ‘incidental learning’ om de former for

læring, der fremkommer som resultat af de naturlige læringsmuligheder, der fore-

kommer hver dag i et menneskes arbejdsliv.

Nogle definerende træk ved de to læringsformer er, jævnfør Marsick og Watkins,

følgende:

Informal learning kan være planlagt eller ikke planlagt. Denne læring indeholder

en – større eller mindre – grad af bevidsthed fra den lærendes side om, at læring har

fundet sted.

Incidental learning er et sideprodukt af en anden aktivitet, for eksempel opgaveud-

førelse, social interaktion mv. Denne læring er således ikke-intentionel og ikke forven-

tet.

Hvad er det for kriterier, der anvendes til at fastlægge disse to kategorier?

Kriterierne ser ud til at være:

Kontekst for læreprocessen: på arbejdspladsen.

Den lærendes bevidsthed om læreprocessen: bevidsthed eller ikke bevidsthed om

læring.




