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LEARNABILITY
Utveckla din lärförmåga

Några råd om LEARNABILITY
Del 2 – Lär mer av erfarenheter
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Varför är lärförmågan så viktig?
I del 1 ”Learnability - Varför är den viktig” berättade jag om 
studier som visar att bara hälften av våra yrkesroller är 
stabila på 5 års sikt och att vi i snitt behöver byta ut 40% av 
de förmågor som gör oss framgångsrika i vår roll idag.

Jag beskrev också hur vi i genomsnitt går från 30 minuters 
avsiktligt lärande i veckan till 5 timmar. Det skall göras i ett 
arbete där vi upplever oss alltmer överväldigade och har allt 
mindre tid över för lärande.

Att bli duktig på att lära blir därför en konkurrensfaktor. 
Studier visar att de som redan idag lägger mer än 5 timmar i 
veckan på lärande är betydligt mer framgångsrika i sitt 
arbete än andra.

Som organisation kan vi stötta lärförmågan genom att skapa 
förutsättningarna. Det handlar bl.a. om kultur och ledarskap 
som stöttar och uppmuntrar lärande. Det handlar också om 
att tillhandahålla erbjudanden och möjligheter att lära.

Oavsett hur organisationen stöttar så är learnability en 
grundläggande förmåga hos individen. Precis som förmågan 
att kommunicera eller lösa problem så finns det en förmåga 
att lära. Inser vi det kan vi också börja bli bättre på att lära.
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Från ca 0.5 till 5 timmar per vecka!

https://futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2019/10/Learnability-1-Varför-1.pdf
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Att lära av erfarenheter
Vi lär i interaktion med omvärlden. Det kan ske på många 
olika sätt:

• Av erfarenheter, genom att utmanas, experimentera, 
reflektera och lära av misstag. 

• Av andra genom att samarbeta, dela kunskaper, hjälpa, 
använda mentorer, få återkoppling.

• Av utbildningar och genom att omsätta det vi lärt till nya 
beteenden.

• Av att utnyttja informationsflödet för att söka, skapa 
mening, dela och tillämpa nya idéer.

I den här skriften beskriver jag översiktligt hur vi kan lära 
mer av de erfarenheter vi gör i arbetet. Det kan t.ex. vara 
genom utmanande uppgifter, misstag, nya projekt, 
experiment och reflektion.

Till vår förmåga att lära hör också att planera lärandet 
genom att förstå omvärlden, skapa utmanande mål, planera 
in lärandet i vardagen och kontinuerligt utvärdera.

Ytterst handlar det om vår motivation att lära och utvecklas. 
Gnistan som tänder vilja att utvecklas. Vårt Growth Mindset.
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En modell för lärande av 
erfarenheter
Vi känner alla till 70-20-10 modellen. 70% av vårt lärande 
sker från erfarenheter, 20% från interaktion med andra och 
10% från formell utbildning. 

Det är inga precisa siffror och det ligger ingen forskning 
bakom. Det var Centre for Creative Leadership (CCL) som på 
80-talet myntade uttrycket efter att ha intervjuat en stor 
mängd ledare hur de lär bäst.

Den visar dock på något som jag och du redan vet. Att vi lär 
mest i arbetet genom utmanande uppgifter.

CCL har forskat mycket runt hur vi bäst lär av erfarenheter. 
Lite förenklat bygger det på att utveckla 4 vanor:

1. Aktivt söka och acceptera utmaningar.

2. Skapa djupare förståelse genom att t.ex. experimentera.

3. Reflektera över erfarenheterna.

4. Använda erfarenheterna i nya situationer.

Genom att aktivt arbeta med vanorna får vi ut mer lärande 
av erfarenheter vi gör dagligen, t.ex. i vårt arbete.
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1. Sök och acceptera utmaningar
2. Skapa djupare förståelse (experimentera)
3. Reflektera över erfarenheter
4. Använd i nya situationer
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Vana #1 - Sök aktivt utmaningar
Den första vanan innebär att aktivt söka och acceptera 
utmaningar. Vi lär oss helt enkelt mindre av att vara kvar i en 
trygg roll och fortsätta göra som vi alltid gjort.

Det finns många sätt att söka efter utmaningar:

• Leta reda på och visa intresse för nya uppgifter, projekt 
och andra utmaningar.

• Pröva nya arbetssätt i existerande uppgifter och söka 
andra perspektiv och personer att samarbeta med.

• Be chefen att hjälpa till med karriär, att pröva andra 
roller, projekt m.m.

• Söka utanför ditt arbete, t.ex. en frivilligorganisation 
eller ett extraarbete, t.ex. en styrelseroll.

Tänk på att verkligen utmana dig själv, att gå utanför din 
”comfort zone”. Det ger mer lärande att:

• Utöka sitt ansvarsområde.

• Byta funktion, t.ex. från HR till marknadsföring.

• Byta inriktning, tex. arbeta med en ny marknad.

• Vara med i ett förändringsprojekt.

• Hantera inbyggda problem, t.ex. vända en kris.

• Projekt som är ”mot kulturen”.

• Uppgifter med höga insatser, d.v.s. stora konsekvenser.

• …
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Att inte våga..
Det kostar att INTE anta utmaningar!

Den hela linjen visar hur vi befinner oss i ”comfort zone”, får 
en utmaning, men beslutar att inte anta utmaningen. Kanske 
för att vi är rädda att misslyckas.

Den streckade linjen visar hur vi inledningsvis tappar vår 
invanda förmåga. Vi blir stressade, ser kaos, kan inte 
hantera den nya situationen och tappar i prestation.

I takt med att vi lär och hanterar situationen ökar dock vår 
prestation. Nu kan vi saker som vi inte kunde förut och har 
ökat vår totala förmåga.

Att inte anta utmaningen innebär att vi förlorat ett tillfälle till 
lärande. Den steckade ytan i bilden.

Situationen är egentligen ännu värre. Med dagens takt på 
utveckling blir gamla kunskaper snabbt mindre värda.

Enligt World Economic Forum är halveringstakten på våra 
kunskaper 5 år. Inflationen på kunskap är alltså hög. På 5 år 
kan du ha halverat ditt värde!
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Vana #2 - skapa djupare 
förståelse av upplevelsen 
Vi kan vara med om upplevelser i arbetet utan att lära oss 
speciellt mycket. Vi gjorde något som fungerade, eller inte 
fungerade, och funderade inte så mycket på varför.

För att lära oss något från upplevelsen, något vi har med oss 
i framtiden, behöver vi förstå vad som hände på djupet.

Vi behöver förstå varför resultatet blev som det blev. Vi 
behöver utforska det oklara, hur resultatet kan ändras.

Det kan vi göra på många sätt. Kanske viktigast är att vi 
ställer frågor. Varför blev det på det här sättet? Varför inte? 
Vad händer om?

Det handlar om att våga experimentera och prova olika 
alternativ och angreppssätt.

Vi kan öva oss på divergent tänkande, att ta fram flera 
alternativ. Vi kan t.ex. bestämma oss för att ta fram 5 
lösningar istället för 1. Att alltid pröva ett par olika sätt.

Från att börja med att ställa frågor, kan vi börja ifrågasätta. 
Varför har vi alltid gjort på det här sättet? Är det verkligen 
vår kultur som bestämmer det? Börja slakta heliga kor.

Vi kommer i en senare del prata om Growth Mindset. Bl.a. 
om att våga misslyckas och att lära av misstagen. Att gå in i 
uppgiften med inställningen att vi skall lära snarare än att få 
fram snabba resultat.

Det finns mycket att säga om den här vanan och många nya 
arbetssätt som bygger på att gå stegvis fram. Vi börjar i liten 
skala, t.ex. med skisser, stämmer av, korrigerar och går 
vidare.
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Varför? Varför inte?
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Vana #3 – Reflektera över dina 
erfarenheter
Genom att reflektera över erfarenheter gör vi dem 
återanvändbara. Vi sorterar in erfarenheterna i ett 
sammanhang och konkretiserar vad vi lärt av dem.

Enligt flera studier har de som avsätter tid för reflektion 
betydligt högre produktivitet än andra.

Börja med att etablera vanan att reflektera. Själv reflekterar 
jag över arbetsdagen på väg hem. Jag ställer frågorna:

• Vad gick bra? Dåligt? 

• Varför? Varför inte?

• Vad kan jag göra annorlunda?

Du kan också reflektera direkt efter en uppgift eller, vilket är 
mer vanligt, när projektet är klart. Då oftast med andra.

I grupp kan vi införa reflektionsstunder på våra gruppmöten. 
Det är också alltid bra att hitta någon som kan hjälpa till i 
processen och ge ärlig kritik runt hur det gick.

Det är inte bara resultatet och tillvägagångsättet du 
reflekterar över, utan också hur samarbetet gick och hur du 
fungerade, t.ex. känslomässigt. Blev du irriterad, arg, glad, 
energifull?
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”15 min daglig reflektion gav 
23% högre produktivitet”

Francesca Gino, Gary Pisano
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Dokumentera dina erfarenheter
Det är inte säkert att du använder dina nyvunna erfarenheter 
direkt. Då är risken att du inte riktigt kommer ihåg hur du 
gjorde nästa gång en liknande situation uppkommer.

Därför är det bra att dokumentera dina erfarenheter. Själv 
tycker jag att det är viktigt att det går snabbt att lägga in och 
kategorisera idéerna. För mig fungerar Google Keep bra, 
framför allt på mobilen. Andra verktyg är t.ex. Microsoft 
OneNote eller EverNote.
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Vana #4 – Använd i nya 
situationer
Den sista vanan handlar om att använda erfarenheterna i 
nya situationer. Vi söker bland tidigare erfarenheter om det 
är något vi kan använda och anpassar till den nya 
situationen. Att ha dokumenterat tidigare erfarenheter gör 
det enklare att hitta angreppssätt på den nya situationen.

Ju fler erfarenheter och lärdomar vi har på lager, desto mer 
kan vi aktivt prova olika tillvägagångssätt.

Även här handlar det om att ha ett divergent synsätt och 
vara öppen för att prova flera lösningar, att pröva sig fram 
och göra kontinuerliga förbättringar snarare än att hitta en 
fix och färdig lösning.

Vi bör ha inställningen att aldrig vara klara, att uppgifter och 
lösningar alltid kan förbättras.

Det finns många modeller runt kontinuerliga förbättringar, 
men jag väljer att avsluta med Kolb´s modell för 
erfarenhetsbaserat lärande. 

Vi prövar ett angreppsätt, gör en konkret upplevelse. Efter 
det reflekterar vi över resultatet. I nästa fas formulerar vi 
slutsatser och kunskaper som vi sedan prövar.

För varje varv gör vi nya erfarenheter och lärdomar och ökar
på så sätt vår förmåga.
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Experential
Learning Cycle



LEARNABILITY
Utveckla din lärförmåga
Läs mer om hur du och din organisation kan utvecklas

https://futurelearningorganisation.com/learnability-utveckla-larformagan-hos-dina-medarbetare/

