
Læringsprocesser antager mange forskellige former og er ikke kun forbeholdt formelle uddannelsesinstitutioner. Lektor Steen

Høyrup, Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet fortæller, hvordan det ser ud til, at visse former

for læring bedst foregår uden for den formelle uddannelsesinstitution – på arbejdspladsen, under bestemte samværsformer eller i

hverdagslivet. 
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Gennem hvilke former for læring finder der kom-

petenceudvikling sted på arbejdspladsen? 

»Én god form for arbejdspladslæring sker i de

tilfælde, hvor der etableres en nær forbindelse mel-

lem uddannelsesinitiativerne og de aktuelle krav 

til medarbejderne på arbejdspladsen. Der kan for 

eksempel være tale om, at virksomheden sender et

arbejdsteam af sted på et fælles kursus sammen, 

eller at uddannelsesinstitutionen kommer ud på 

arbejdspladsen og holder et fælles kursus for med-

arbejderne i en produktionsenhed«, siger lektor

Steen Høyrup fra Danmarks Pædagogiske Universi-

tet.

»Jeg har set flere gode eksempler på, at arbejds-

lederen tager med ved kursets start og informerer

kursusudbyderen om arbejdspladsens udvikling og

forventningerne til kurset. Ligesom der er arbejdsle-

dere, som husker at give medarbejderne et frirum,

når de kommer tilbage fra kurset, så de får lejlighed

til at afprøve deres viden og undgår at falde tilbage i

de vante folder. Og prioriterer at være med til evalu-

eringen af kurset/uddannelsen, så der bliver etable-

ret en nær kontakt mellem arbejdsplads og uddan-

nelsesinstitution«, siger han.

At vide hvad man ved

Et velkendt og århundredegammelt eksempel på

læring er den, der foregår som sidemandsoplæring,

hvor den erfarne fremstår som eksempel og viser

den mindre erfarne, hvordan arbejdet skal udføres.

En anden, relativt almindelig form for læring er den,

der sker via jobrotation, hvor virksomheden giver

medarbejderne mulighed for at flytte rundt til for-

skellige maskiner/arbejdsfunktioner for at udvide

medarbejdernes erfaringskreds. Hermed opnår man

flere fordele: medarbejderne udvikler deres kompe-

tencer og arbejdspladsen sikrer sig en fleksibilitet

ved, at medarbejderne kan erstatte hinanden ved 

sygefravær, ferier og lignende. Endelig er det en

måde, hvorpå man kan forebygge EGA: ensidig og

gentaget arbejde.

Steen Høyrup peger på den – mere eller mindre

ubevidste – læring, ofte betegnet som tavs viden,

som finder sted, ikke bare når man lærer af andre,

men når man selv er den, der underviser: 

»Vi har set det på sygeplejeskoler, hvor sygepleje-

studerende ved at formidle deres erfaringer bliver

nødt til at gøre sig dem klart – få dem begrebs-

liggjort, sat i system. En del viden sidder i kroppen 

og er ikke formuleret, og den sprogliggørelse, der

sker, kan have en værdi i sig selv. Man kan sige, at

man ved at formidle sin viden til andre ofte vil op-

dage, at man ved mere, end man troede, man vid-

ste.«

Ubevidst læring

Den ubevidste læring foregår også i det civile liv, for

eksempel når vi deltager i frivilligt arbejde, arbejder

i bestyrelser i skolen eller daginstitutionen eller ind-

tager en rolle inden for en forening eller en politisk 

organisation. Alle disse steder stilles vi over for ud-

fordringer, som vi lærer af. Uden at vi nødvendigvis

ved, at vi lærer, siger Steen Høyrup.

Som et tredje eksempel på et læringsrum, hvor

der finder en ubevidst læring sted, nævner Steen

Høyrup etableringen af selvstyrende teams på ar-

bejdspladsen:

»Det selvstyrende team har hverken en lærer eller

et pensum, men er en gruppe af medarbejdere med

udvidet indflydelse på planlægning og udøvelse af

arbejdet. De har nogle rammer, der giver dem 

mulighed for at samles regelmæssigt for at drøfte

problemer, planlægge og træffe beslutninger, som 

berører arbejdet i teamet. Vi kan kalde det et reflek-

sionsrum, fordi der er tid til at reflektere, både over

tidligere erfaringer og kommende tiltag. Som regel

er deltagerne i et selvstyrende team ikke selv bevid-

ste om, at de er i gang med en læringsproces. For

dem er det helt naturligt at tale om problemer, plan-

lægge tiltag og finde løsninger, mens vi ser en læring

af personlige, faglige og sociale kompetencer med

hensyn til kommunikation, konfliktløsning, samar-

bejde. En læring, som er utroligt interessant at 

afdække«, siger Steen Høyrup.

Hvorfor er det vigtigt at erkende, at det er en

læring, der finder sted?

»Læring er tilfredsstillende for mennesker, fordi de

oplever en udvikling hen imod en bedre forståelse

og beherskelse og udvidede fremtidsperspektiver og

muligheder for at kunne påvirke egen arbejds- og

livssituation. Når det gælder læringen på arbejds-

pladsen, er der brutalt sagt tale om, at medarbejder-

nes markedsværdi øges, fordi medarbejderne udvik-

ler en kompetence, der kan give et bedre job og en

højere løn. Det er en udvikling, der også er værdifuld

for virksomheden. 

Hvis man opfatter det som læring, vil man have

mulighed for at tilrettelægge arbejdsorganiseringen

og udfordringerne, så de er optimale i forhold til den

læring, der skal finde sted. Ikke for store, og ikke for

små udfordringer. Det er også stressende at kede sig.

Det vil sige, at arbejdspladsen ikke kun skal indrettes

efter effektivitet, men efter at være et godt lærings-

rum«, siger han:

»I det øjeblik, vi kalder det læring, vil der være en

øget opmærksomhed i forhold til den værdi og de

ressourcer og rammer, der skal tilvejebringes.«

Samarbejde og konkurrence

En af de mere overraskende læringsformer, Steen

Høyrup er stødt på, er den, der foregår i netværk

mellem forskellige – og ofte konkurrerende – virk-

somheder.

»Læring i netværk kan være kontakter mellem for-

skellige afdelinger på samme virksomhed, hvor

medarbejderne udveksler erfaringer og dermed

højner det samlede vidensniveau på virksomheden.

Men det kan også være grupper af ledere/medar-

bejdere, der arbejder på tværs af grænserne for –

eventuelt konkurrerende – arbejdspladser og insti-

tutioner. Uddannelsesmæssigt er der mulighed for

at oprette fælles hold og få uddannelsesinstitutioner

til at lave skræddersyede forløb i relation til fælles

uddannelsesbehov. Det er konstruktive samarbejds-

former i en situation, hvor arbejdspladserne er sig

bevidst, at de eksisterer i konkurrence, blandt andet >
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om den kompetente arbejdsstyrke, og på trods

heraf kan have glæde af at samarbejde omkring be-

hov for uddannelse og læring«, siger han.

I hvor høj grad fører de forskellige former for

kompetenceudvikling til social mobilitet?

»Det, vi foreløbig har data for, er mobiliteten in-

den for samme niveau, hvor personen opnår et

mere varieret arbejde og eventuelt får flere udfor-

drende opgaver. For eksempel kan vi se en helt klar

mobilitet lokalt inden for den enkelte arbejdsplads,

hvor en person, som hidtil har været bundet til en

bestemt maskine, nu kan bevæge sig rundt inden

for sit arbejdsteam – sin ø – og varetage flere funk-

tioner. Dette har betydning for nedsættelsen af EGA,

det ensformige, gentagede arbejde«, siger han.

»Så er der det andet niveau, som er mobiliteten

mellem de lidt større ’øer’. Det er den mobilitet, der

gør, at medarbejderen direkte kan bevæge sig fra et

produktionsteam til et andet i kraft af sin kompe-

tenceudvikling. Det har betydning i forbindelse med 

sygefravær, barsel og en øget fleksibilitet.«

»Det tredje niveau, som drejer sig om mobilitet

mellem forskellige, konkurrerende virksomheder,

kan jeg kun udtale mig om på baggrund af udtalel-

ser fra personaleledere og uddannelsesledere. Men

ifølge de mennesker jeg har talt med, er der en ten-

dens til, at når medarbejderne øger deres kompe-

tence, vil de ofte flytte til en anden arbejdsplads,

hvor de måske kan få et mere spændende og

højere betalt arbejde. Sammenfattende kan man

sige, at kompetenceudvikling ser ud til at kunne

fjerne selvpålagte restriktioner hos medarbejdere i

retning af at »jeg kan nok kun klare arbejdet ved

denne bestemte maskine eller denne arbejds-

plads.«

»Arbejdspladserne er altså bevidste om, at de ved

at uddanne folk risikerer at miste dem. Men dem,

jeg har talt med, er ikke bange for den situation. De

påpeger, at de ved at skabe gode uddannelsesfor-

hold får et så godt image, at det virker som en at-

traktion i sig selv. De kan simpelthen tiltrække med-

arbejdere på deres gode renommé. Derfor har de

den indstilling, at det er ok, at gode medarbejdere

flytter en gang imellem, for der skal nok komme

nogle nye.«

I og med at virksomhederne har bevæget sig bort

fra det, som i gamle dage har kendetegnet den

gode virksomhed, nemlig stabiliteten, er spørgsmå-

let om kompetenceudvikling blevet meget vigtigt. I

dag skal virksomhedens udviklingsstrategi, visioner

og mål til enhver tid matches – og skabes – af med-

arbejdernes kompetencer, og det gør kompetence-

udviklingen til et værdifuldt konkurrenceparameter,

siger Steen Høyrup:

»Vi er i en situation, hvor arbejdspladserne ofte

konkurrerer om den arbejdskraft, der er til rådighed,

og noget af det, man kan konkurrere på, er tilbuddet

om læring og udvikling. Kompetenceudvikling er

blevet en attraktion på linje med den gode løn. Hvis

virksomheden ikke kan konkurrere på lønnen, kan

den måske konkurrere på tilbuddet om gode ud-

dannelsesforhold. Med indførelsen af de nye indivi-

duelle lønformer bliver formel kompetence god-

skrevet som noget, der kan udløse et løntillæg. Så

på mange forskellige områder er kompetencen ble-

vet en væsentlig faktor.«

Måling af realkompetence

Steen Høyrup har ikke på nuværende tidspunkt 

nogen tal på, i hvor høj grad der sker en mobilitet i

form af flytning af medarbejdere fra en virksomhed

til en anden som følge af kompetenceudvikling. Et af

de mange spørgsmål er for eksempel, om der er tale

om, at man kan bevæge sig fra for eksempel ufag-

lært til faglært arbejde. Her er vi inde på realkom-

petence-begrebet: Er det uddannelse, man har pa-

pir på, der tæller som individets kompetence, eller

dét man faktisk véd og kan, der tæller i individets

’karriereveje’, i såvel det formelle uddannelsessy-

stem som på arbejdsmarkedet? 

Steen Høyrup peger på det aktuelle fænomen, at

der såvel nationalt som internationalt fra politisk

hold er ønske om at godskrive ansøgernes realkom-

petence. Spørgsmålet er, hvordan man måler denne

realkompetence: 

»I Norge bruger de realkompetence som et udtryk

for dét, en person kan, og som skal godskrives, 

uanset om kompetencen er erhvervet på en uddan-

nelsesinstitution, på en arbejdsplads eller et helt

tredje sted. Denne realkompetence kan få indfly-

delse på, hvor personen bliver indplaceret i forhold

til niveau og fagområder ved optagelse på en ud-

dannelsesinstitution. Det betyder, at man ikke kan

afvise en person, bare fordi han eller hun ikke har

Forskningsprogrammet ‘Kompetenceudvikling med særligt

henblik på unge og voksne’ startede i 2001 og er en paraply

over en række projekter som for eksempel ’Forskningsnet-

værk for læring i arbejdslivet’, ’Den bæredygtige arbejdsplads’

og diverse projekter på arbejdspladser og uddannelsesinstitu-

tioner, herunder for eksempel erhvervsskoler. I programmet

forskes blandt andet i den kompetenceudvikling, der finder

sted inden for Sygeplejerskeuddannelsen, som er interessant,

fordi den foregår i et samspil mellem den formelle uddan-

nelse på Sygeplejeskolen og praksislæringen i praktikken,

blandt andet på sygehusene. Andre projekter omfatter bygge-

pladser som kompetenceudviklingscentre og anvendelsen af

IT som støtte til læreprocesser på arbejdspladsen.

>
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papir på sin kompetence. Der er tale om en merit-

overføring, som også kan få stor betydning for ind-

vandrere og folk med anden etnisk baggrund, som

med realkompetencen kan få godskrevet dét, de

kan, uanset hvor og hvordan de har erhvervet deres

kompetence.«

»I et af vore forskningsprojekter sammenligner vi

flere landes målinger af realkompetence, for eksem-

pel Danmark, Norge, Tyskland, Frankrig, England og

New Zealand. I England og New Zealand anvendes

omfattende og detaljerede kompetencemålings-

systemer. Norge går en anden vej og udvikler frem-

gangsmåder, der inddrager systematisk CV og porte-

folio og en systematik vedrørende beskrivelse af

kompetencer, der udfoldes på arbejdspladsen. Der

er ikke tvivl om, at ansøgerens og medarbejderens

kompetencer bliver mere synlige i det øjeblik, man

også går ind i en formel beskrivelse og godkendelse

af realkompetencerne«, siger Steen Høyrup.

Men vil en sådan vurdering være mere retfærdig? 

»Det er svært at sige. På den ene side har gamle

eksamenspapirer og lignende en begrænset værdi,

og der er megen tidligere forskning, der anfægter 

eksaminers gyldighed som udtryk for en persons

kompetence. På den anden side kan jeg godt være

bange for, at opgørelsen over realkompetencer kan

komme til at stemple en person og hænge fast ved

ham for resten af livet. Det er en kompliceret proces

at give sådanne udtryk for kompetencemål, der altid

indeholder et element af subjektive bedømmelser.

Relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager in-

deholder et magtaspekt, som kan frygtes at spille ind

i bedømmelsen af realkompetencen. Her har en ud-

dannelsesinstitution trods alt en mere uhildet rela-

tion til de studerende. Modsat vil tildeling af real-

kompetence kunne give adgang til indvandrere og

andre, som ikke har papir på deres kompetencer.«

Hvordan vil man for eksempel kunne måle om-

sorgskompetencen?

»Ja, her kan der hurtigt komme en konflikt, fordi

der vil spille nogle faglige interesser ind. Tænk på 

social- og sundhedsassistenten, som måske vil have

realkompetencer til at gå ind på sygeplejerskeområ-

det og varetage nogle af de funktioner, den uddan-

nede sygeplejerske hidtil har udført. Eller sygeplejer-

sken, der reelt kan have kompetence til at udføre

lægelige funktioner, men hvor lægerne modsætter

sig det, fordi det kolliderer med principperne om en

faglig afgrænsning. Jeg kunne også forestille mig en

konflikt mellem for eksempel pædagogmedhjæl-

perne og den pædagoguddannede: For hvem er

bedst i den givne situation?«

At handle mens man lærer

Noget af det mest spændende ved forsknings-

projektet om kompetenceudvikling er ifølge Steen

Høyrup erkendelsen af, at læring i virkeligheden kan

antage kolossalt mange og forskellige former, og 

de forskellige læringsformer kræver forskellige

læringsrum og –betingelser. Og formentlig kan ar-

bejdspladserne i visse tilfælde tilbyde nogle lærings-

miljøer, der er langt bedre end uddannelsesinstituti-

onerne:

»For eksempel er det i mange tilfælde vigtigt, at

læringen ikke foregår et fjernt teoretisk sted, men at

folk handler som forudsætning for at lære. Vi har sta-

dig en læringsopfattelse, som går på, at vi i vor kul-

tur har udviklet værdifuld viden, færdigheder og

knowhow, som skal bringes ind i folks hoveder.

Læring opfattes som reception af noget bestående.

Men når vi undersøger arbejdspladslæringen, kan vi

se, at læring også udfolder sig ved, at mennesker

handler, løser problemer og genererer ny viden sam-

men.«

»Jeg har en forventning om, at vi på baggrund af

forskning vil kunne sige, at læring er mange forskel-

lige processer, og at de kræver forskellige betingelser

alt efter hvilken type læring, der er tale om. 

I visse tilfælde kan den bedst varetages af arbejds-

pladsen eller af nogle bestemte samværsformer,

mens den i andre tilfælde bedst finder sted i en ud-

dannelsesinstitution eller i et samarbejde mellem

virksomhed og uddannelsesinstitution.«

Vil det have konsekvenser for antallet af uddan-

nelsesinstitutioner?

»Det spørgsmål har vi ikke direkte haft oppe at

vende. Men min umiddelbare holdning er, at jeg ikke

anser kompetenceudvikling for at være et nul-sums-

spil, hvor der er en bestemt kage, der skal deles 

således, at hvis arbejdspladserne får flere opgaver,

vil uddannelsesinstitutionerne tilsvarende få færre.

Jeg tror, det er sådan, at hvis arbejdspladserne løfter

større opgaver, vil der også blive brug for en større

indsats fra uddannelsesinstitutionernes side – og for

en større kontakt og et mere udbredt samarbejde

mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhe-

derne.«

Bevæger vi os fra en mere teoretisk til en mere

praksisorienteret læring?

»Det kan man ikke sige med de nye reformer 

inden for de mellemlange og professionsrettede ud-

dannelser. Men forskningsmæssigt er der en betyde-

lig interesse for, hvad vi kan kalde en praksisoriente-

ret læring, og forskningen kan formentlig frembringe

resultater, der er væsentlige for uddannelserne. Men

det er vigtigt, at vi i vores uddannelses- og lærings-

tænkning ikke ender i prakticisme, for selvom man

lærer ved at handle i et arbejdsmiljø, har man sam-

tidig brug for en teoretisk forståelse. For det første gi-

ver den os en viden om, hvad vi skal iagttage, hvad

vi skal rette vores opmærksomhed imod. Men teo-

rien giver os også en mulighed for at bearbejde og

samle erfaringer i systemer, så vores viden og erfa-

ringer ikke bliver fragmenteret. Det mere alment teo-

retiske og de konkrete erfaringer er sammenvævede

størrelser i læring«, slutter Steen Høyrup. y
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