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“Der er ikke noget så praktisk som en god teori” er et frit oversat citat fra en nu 

afdød amerikansk forsker. Det gælder i høj grad, når det handler om organisatorisk 

læring. Men hvad er organisatorisk læring og dens pendant, den Lærende 

Organisation? Svaret afhænger af, hvad man forstår ved en organisation, og hvad 

man betragter som læring.  

 

Inden for forskningen i organisatorisk læring kan man - groft sagt - tale om tre 

varianter. Den første er læring som individuel tilegnelse af viden, færdigheder og 

holdninger i organisationer forstået som virksomheder - offentlige eller private. Her 

er organisatorisk læring individuel læring i virksomheder. Vurderingskriteriet er, om 

den enkelte udvikler sine kompetencer og gradvist bliver bedre til at løse sine 

opgaver. Forhindringen for, at individuel læring kan blive til organisatorisk læring, 

kan fx være stive og bureaukratiske beslutningsprocesser, der gør, at resultatet af 

læringen forbliver den enkeltes. Der er ikke noget incitament til at gøre resten af 

organisationen opmærksom på de uhensigtsmæssige forhold, den enkelte oplever, 

erfarer og får kendskab til.  

 

Den anden variant inden for organisatorisk læring er at fokusere på de 

organisatoriske processer, fx beslutninger og arbejdsrutiner. Organisationen opfattes 

her som et system, hvori der indgår et teknisk-organisatorisk system for løsning af 

opgaver og et adfærdsorienteret og menneskevendt system, der omfatter alle forhold 

omkring opgaveløsningen fx samarbejde, møder osv.. Vurderingskriteriet er, om 

organisationen styres på grundlag af en effektiv beslutningstagning og 

opgaveløsning, mens forhindringen for organisatorisk læring knytter sig til 

eksistensen af mangelfulde systemer til at støtte beslutningsprocesser og 

opgaveløsning. Den organisatoriske læring består i at arbejde på, at systemerne 

rummer den passende mængde information og viden, og at de altid er up-to-date. Det 

er denne variant af organisatorisk læring, man ofte finder i knowledge management 

litteraturen.  
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Den tredje variant sætter relationen mellem individ og organisation forrest. Her 

betragtes individ og organisation som et ‘møde’ eller flere ‘møder’ mellem to 

dynamiske størrelser, der så at sige bestemmer hinanden. Individer tolker 

organisatorisk liv og arbejde (herunder udfoldelse af ledelsesformer) og handler på 

grundlag af disse tolkninger. Herved tager organisationen form. Organisationen er 

således ikke nogen fast størrelse, den stopper ikke ved indgangspartiet, men rækker 

ud over og ind i den enkeltes netværk og kontakter. Den enkeltes netværk og 

kontakter er dermed med til at bestemme tolkningen af organisationen, arbejdet og 

ens egen identitet som medarbejder eller leder.  

 

Læringen i denne tredje variant af organisatorisk læring afhænger af den adgang til 

at deltage i de organisatoriske processer, dvs. hvilke opgaver, møder, beslutninger, 

osv. den enkelte har adgang til. Det er retten eller adgangen hertil, der bestemmer 

engagementet. Læring er en del af det organisatoriske hverdagsliv og arbejde og kan 

kun finde sted gennem engageret deltagelse. Det er herved, at der er mulighed for at 

møde rutiner, der ikke mere er hensigtsmæssige, og som kan ændres ved at 

eksperimentere med andre måder at gøre tingene på. Det er i denne proces med at 

udforske nye former for arbejdsprocesser, at læring og organisatorisk læring kan 

opstå gennem brug af tænkning og refleksion.  

 

Og hvad skal man så bruge denne opremsning af tre teoretiske forståelser af 

organisatorisk læring til, kan man spørge. Her vil jeg vende tilbage til 

indgangscitatet, fordi det er oplagt, at de initiativer til fremme af organisatorisk 

læring, der iværksættes på grundlag af de forskellige forståelser af organisatorisk 

læring afhænger af, hvordan man grundlæggende forstår en organisation eller 

organisering og læring. 

 

Hvis individet og individets videnstilegnelse er omdrejningspunktet for den 

organisatoriske læring, så er det den individuelle kompetenceudvikling, der bør være 

i fokus, når organisationen skal blive lærende. Omvendt, hvis det er det 

organisatoriske system, der betragtes som det centrale i organisatorisk læring, så er 

det den kontinuerlige tilretning af systemer, arbejdsgange, beslutninger og rutiner, 

der bør satses på i den organisatoriske udvikling. Hvis man betragter relationen 

mellem individ og organisation som det afgørende for organisatorisk læring, så er det 
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adgangen til at deltage i den organisatoriske arbejdspraksis, til at eksperimentere og 

derigennem lære, der må være i centrum. 

 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg selv er tilhænger af den relationelle forståelse af 

forholdet mellem individ og organisation, og at jeg ser læring som et aspekt af 

adgangen til at deltage i praksis. Men at have denne grundlæggende forståelse af 

organisatorisk læring, gør det ikke ligetil at præcisere, hvad der så skal til for at 

fremme organisatorisk læring. For relationerne er ikke symmetriske, der er individer, 

der har større eller mindre adgang til de forskellige organisatoriske arenaer og til at 

trække på deres netværk og kontakter. Den relationelle forståelse af forholdet 

mellem individ og organisation som grundlag for organisatorisk læring er således 

ikke en konsensus forståelse, der lukker øjnene for, at der kan være forskellige 

magtforhold imellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem - og for den 

sags skyld også imellem forskellige ledere og ledelsesslag. Men det er en forståelse, 

der gør, at netop de forskellige deltagelsesmønstre kan tematiseres i en virksomhed - 

hvorfor skal pedellen fx ikke deltage i lærermøder på en skole, kan han/hun ikke 

bidrage til den fælles læring og selv lære heraf?  

 

Endelig vil jeg sige, at læring som et aspekt af adgangen til at deltage i praksis heller 

ikke er uden problemer, for er der så noget, der ikke er læring - og er noget læring 

(dvs. deltagelse) mere vigtigt end andet? Og hvordan kan man i øvrigt fremme 

organisatoriske læreprocesser, hvis det “bare” er et aspekt af praksis? Disse 

spørgsmål er baggrunden for at understrege det eksperimentelle aspekt af 

deltagelsen, muligheden for at stoppe op og forsøge sig med flere løsninger på et 

problem og have lejlighed til at reflektere og gøre erfaringer. Det er sidstnævnte, der 

kan støttes i en organisation fx ved at give tid og rum til læring - og også til at fejle 

og at lære heraf. Det kan også støttes af udefra kommende personer, forskere eller 

konsulenter, der kan tilbyde den “naives” blik på organisationen og være med til at 

iværksætte eksperimenterende læreprocesser. Endelig så udelukker læring som et 

aspekt ved deltagelse i praksis ikke, at denne deltagelse også kan være deltagelse i 

relevant efteruddannelse på uddannelsesinstitutioner. Det er også deltagelse, men i 

en anden praksisform end den praksisform, som udgøres af en arbejdsplads.  
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Jeg vil slutte med et citat, der fortæller noget om, at læring er et mysterium – og at 

der er forskel på undervisning og læring. Man kan således aldrig være sikker på, 

hvad læringsudbyttet af en undervisning vil være:  

 

Han var kommet til hende som lærer, men lektierne havde de glemt. Alligevel var 
deres første møde, deres første time, en lærestund frem for nogen anden, for da 
pigebarnet kom til at kaste et blik på sine fødder, inden hun trak strømperne op 
over dem, lagde hun mærke til noget, hun aldrig tidligere ville have fæstet sig 
ved: hvor var hendes fødder dog modbydeligt snavsede. 

Haldór Laxness (1966/1934) Salka Valka. København: Gyldendals Tranebøger: 
74. 
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