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Välkomna till dagens samtal kring den powerpoint som heter lärande i organisationer. Jag tänkte börja i det här kring vilken situation lärande äger rum i, slide 2. 

Vi brukar säga att lärande är något som äger rum i en social interaktion mellan människor. Ofta tänker vi utifrån att lärandet äger rum på en speciell plats eller situation som är avsedd för lärande, men så är inte alltid fallet.

Slide 3, lärande sker även i sociala interaktioner som inte har designats för detta. Platser utanför en skola eller liknande. Så fort vi befinner i en social interaktion så kan ett lärande uppstå genom erfarenhetsutbyte. Ibland säger man som ett talesätt att man har gått i livets hårda skola. Ett sätt att signalera att lärande sker i olika sammanhang. Det här är inte nytt, men man behöver fundera på vad det betyder?

Om vi har en organisation som syftar till exempelvis samhällsentreprenöriellt lärande. Hur tar vi vara på lärandet som sker, stärka det och dra nytta av det?

Lärande i förhållande till organisationsteori, slide 4. I den moderna organisationsteorin har begreppet lärande fått en allt större betydelse, ett av de cetnrala temana. Mycket relaterat till kunskaps-, tjänsteekonomin. I en situation där allt fler organisationer är centrerade kring kunskap blir lärandet centralt, eftersom det är de personer som arbetar i organiasationen, medlemmarna i organisationen, som är den största tillgången en organisation har. Övriga saker som byggnade t ex är ganska ointressanta, det handlar om det intellektuella kapitalet.

Men det behöver inte bara handla om inlärning, att ta till sig något, utan kan också handla om det vi kan kalla avlärning. Vad menar vi med det? Jo, här syftar vi på saker som vi lär oss i olika situationer, sätt att agera eller förhålla sig, eller liknande. Det kan vara lärdomar från en organisationskultur, syn från en utbildning. Lärdomar som sedan kanske inte är så fruktbara. Då måste man först avläras vissa saker.

Slide 5, varför är lärande organisationer viktiga? Dels handlar det om att kunna motivera deltagarna/anställda i att vara med och bidra. Att man ska vilja vara kvar och göra sitt bästa, men också att man vill bidra till den personliga utvecklingen. Just det här att det handlar om en relation mellan individen och organisationen har kommit allt mer i fokus. 
Det kan också handla om att förbättra organisationens förmåga att läsa utmaningar, genom att organisationens medlemmar har en högre kompetens, har större kunskap, så kan organisationen som helhet bli bättre på att lösa olika situationer. Och inte minst att kunna möta nya utmaningar, de kunskaper vi har baseras på erfarenheter vi har haft. När vi möter nya utmaningar behöver vi lära oss på nytt.

Lärande kan man ibland tänka sig som en passiv process. Om vi tänker oss lärare-elev kan vi tänka oss en passiv roll där man lyssnar på den som föreläser eller liknande. Men det finns en dimension där man vill stimulera aktivitet hos den som ska lära, och man kan prata om de praktiska dimensionerna, handlingen i det här.
“Tell me and I will forget. 
Show me and I may remember. 
Involve me and I’ll understand.”
Om man blir involverad kan man lättare förstå och ta till sig. Behöver inte vara kopplat till specifika handlingar, utan genom att vara aktiv överhuvudtaget är hjärnan och sinnena igång på ett annat sätt. I forksning kan man visa på exempelvis hur fysisk aktivitet bidrar till förmågan att lyssna. Aktivitet är det naturliga, och då lär vi oss bäst.

En grundprincip runt det här med handling är att man tar avstamp i det man har observerat, reflekterat kring, och gör det till sitt. 
En utgångspunkt är KOLB:s lärcirkel, slide 7. Poängen med att det är en cirekl är att man kan kliva in var som helst. Det finns ingen slutpunkt, utan det pågår hela tiden. Om vi börjar i nummer 1, så har vi en konkret påtaglig upplevelse/erfarenhetet. Från erfarenheten gör vi observationer, reflektioner, vad var det egentligen som hände? Försöker förstå, förklara, hantera det på nya sätt (steg 2). I steg nummer 3 försöker vi skapa abstrakta begrepp runt det vi har upplevt, för att kunna hantera det på olika sätt. Det här leder fram till ett nytt sätt att möta problemet på, som vi i steg fyra kan pröva. När vi på nytt agerar så får vi nya erfarenheter att reflektera kring, och så pågår cirkelrörelsen. 
Och det här är såklart en grundtanke i en lärande organisation. Vi har erfarenheter som vi kanske försöker skapa gemensamma reflektioner kring. 

På en organisationsnivå, slide 8, brukar man säga att det finns ett samband mellan kunskap och kollektivt beteende. Om det här är något som jag gör på egen hand, med egna reflektioner, så kommer det att ha lite betydelse för kunskapen på organisationsnivå, eftersom det är isolerat till mig. Vi behöver skapa kollektiva interaktioner, för att vi ska kunna få lärandet att landa på organisaitonsnivå, det gemensamma. Den interna kommunikationen, formellt men även informellt, det klimat som finns, men också huruvida det finns tid påverkar. Vi måste ha möjlighet att sätta oss ner och träffas, annars kommer vi inte att göra det. Den kritiska punkten är övergången från det individuella till det kollektiva lärandet. När mina egna tankar kan bli en del av något större, något gemensamt. Och då handlar det om att skapa förutsättnngar för detta.

Det finns då lite teorier kring lärande i organisationer, slide 9, de mest kända kommer från Argyris & Schön.
Här är det två begrepp som man möter. Typ 1 och typ 2 lärande. Och det andra är single loop, och double loop-learning.
Typ 1-lärande, då säger vi, hur är det något ser ut? Medan "varför?" är typ två. Man försöker finna bakomliggande orsaker, processer etc.
En parallell är single/double-loop learning. Single loop handlar om att observera den omedelbara omvärlden och att lära sig av det som man möter, medan double-loop handlar om en ständig reflektion. Att försöka gå bakom de observerade processerna.

Slide 10, en modell. Single-loop har vi i den nedre modellen. Konsekvenser kopplat till handling/strategi. Medan double-loop, då går vi ett steg tillbaka och försöker se vilka variabler som påverkar.
Sedan ser vi ovanför en parallell, från vänster teori på en mer abstrakt nivå, espoused theory. Och samtidigt "theory in use", som kan handla om normer, värderingar, strategier, förhållningssätt, men också olika antaganden som vi gör om hur saker är, hur saker fungerar. Vem jag själv är osv. Nästa steg är förstås också handlingar.

Slide 11, hur ska vi skapa den lärande organisationen? 
Kunskap är centralt i mångna organisationer idag, man uppfattar att man befinner sig i en dynamisk och utmanande situationen. Då kan den lärande organisationen bli ett naturligt mål, även om den inte kan vara ett slutmål. Snarare en ständigt pågående process, ett förhållningssätt.
Det blir viktigt med ett systemtänkande, att förstå helheten i organisationen. Och det sammanhang i vilket organisationen befinner sig. Och som vi talade om i den förra powerpointen så har dagens organisationer mer otydliga gränser. Vem är innanför och vem är utanför organisationen? Som medlem/deltagare är man inte bara med i sin roll som medlem, utan även i form av de nätverk och strukturer man är delaktig i, i andra sammanhang. Det sättet att tänka på en organisation idag, gör det viktigt att tänka in alla de nätverk där deltagarna finns med, för att förstå helheten. Och hur kan man dra nytta av de här kopplade nätverken för att skapa lärande, för att skapa reflektion?
Handlar också om ett personligt bemästrande på individnivå. En förmåga att ta till sig, och en vilja, på individnivå. Är mina sinnen öppna? Har jag förmågan till reflektion? Handlar om självkännedom, handlar om en situation i sitt liv så att man har möjlighet att ta in. Genom ex stress kan man hamna i situationer där ens förmåga blockeras. 
Mentala modeller präglar vårt tänkande, så det handlar också om att utmana de mentala modeller som styr ens agerande i vanliga fall, för att man ska kunna öppna upp för nya sätt att se på olika fenomen. Här kan det också handla om att visa på mentala modeller i gruppsammanhang.
Nästa steg, från mental modell, är vision. att försöka ha gemensamma visioner i organisationen, skapa en typ av gemensamma målbilder. Kan vara ävldigt viktigt för att inspirera till prestation, men också till att skapa en känsla av gemenskap och kultur. 
Kanske den allra viktigaste faktorn är det som finns längt ner. Vikten av att ha en öppen dialog, och att alla i organisationen uppfattar sig som delaktiga. Som att ens åsikter och värderingar är viktiga för organisationen. Men också att man kan tillåta sig att bli utmanad och våga utmana sitt eget tänkesätt. Det handlar om att skapa en trygghet i organisationen, viktigt för det gemensamma lärandet.

Slide 12, finns det något strukturellt man kan göra för att gynna eller missgynna lärande?
Strukturen påverkar såklart individens uppmärksamhet. Det är klart att den struktur som finns i en organisation bidrar, till stor del, till att bevara kunskap. Kan fungera som organisationens minne. Organisationer förändras ofta, och till en del är förändringsprocessen på något sätt en frukt av lärandet. De uppdrag och uppggifter som man har på olika nivåer förändras. Samtidigt är det klart att strukturer fungerar bevarande, och kan genom detta förhindra lärande. Eller till och med bestraffa lärande, så att man kan hamna i besvärliga situationer. Regler och procedurer kan hämma lärandet. Samtidigt är de viktiga för att organisationen ska fungera effektivt, och för att man ska ha en gemensam kultur.
Även när det gäller kulturen kan den fungera som ett motstånd mot lärandet. Därför är det viktigt att kulturen främjar öppenhet och experimenterande.
Maktrelationer inom organisationen kan också förhindra lärande, eftersom relationerna eftersom de bygger på den existerande ordningen. Och ett lärande som utmanar den existerande ordningen skulle naturligtvis vara något som maktrelationerna inte vill uppmuntra. 

Går vi in på den sista sliden så frågar vi oss vilka utmaningar som den lärande organisatioen möter?
För det första, vi lär oss bäst genom erfarenhet. Men i en organisation, ju större den är, så upplever vi sällan de direkta följderna av våra beslut och handlingar. I många fall är organisationer så komplext uppbyggda så att det vi gör syns någon annanstans. Därför krävs det att vi bygger upp system, förståelse, möjligheter för det gemensamma lärandet. Eftersom vi beöver se kopplingen mellan handling och konsekvens.
Sedan kan det också vara så att organisationens lärande motverkar djupare inlärning hos individen. Ett djupt lärande bidrar till att man kan hantera situationer på bättre sätt, och att man gör kunskapen till sin egen. Samtidigt ligger organisationens lärande på en relativt ytlig nivå, när den involverar många människor. Det kan bli frustrerande för individen. 

Okej, det här var lite reflektioner. Den viktigaste poängen är att se till att man skapar förutsättningar för lärande, och att detta till stor del bygger på att det finns tid och att det finns en förståelse och en öppenhet. 

