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arBEtsrElationEr  
och lärandEMiljöEr

Lennart Svensson

forskningen om arbete och arbetsplatser har haft en ten-
dens att vara uppdelad i forskning som fokuserar antingen på egenska-
per hos den arbetande människan eller på egenskaper hos arbetsplatser 
och arbetsuppgifter. Detta beror delvis på att forskningen utförts inom 
olika discipliner. Det beror också på en allmän dualism i tänkandet, en 
uppdelning i människa och yttre situation. Pedagogiska frågor hand-
lar i grunden om förändring av innehållet i människors relationer till 
sin omvärld. I detta bidrag diskuteras den utmaning och möjlighet som 
ligger i ett relationellt pedagogiskt perspektiv på den arbetande och 
lärande människan. Diskussionen förs med utgångspunkt i Ellströms 
(Ellström 2004, 2005 och 2006) beskrivning av två verksamhets- och 
lärandelogiker med en fokus på utförande av arbete och på reproduktivt 
respektive utvecklingsinriktat lärande. I detta bidrag diskuteras hur vi 
kan utveckla en mer ingående kunskap om arbete som en relation mel-
lan utförare och situation, samt om arbete som miljö för lärande.

Per-Erik Ellström, Arvid Löfberg och jag var gemensamt redaktörer 
för ett specialnummer av Pedagogisk Forskning i Sverige om Arbets-
livspedagogik år 2005. Det inledande bidraget i numret, som vi skrev 
tillsammans, hade titeln ”Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt per-
spektiv” (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Artikeln är en histo-
risk genomgång av forskning om pedagogik i arbetslivet i Sverige, vilka 
områden den har berört, och hur forskningen har utvecklats fram till 
tidpunkten för artikeln. I en avslutande kommentar konstaterar vi: 
”En tydlig tendens i den här beskrivna utvecklingen av forskningen om 
pedagogik i arbetslivet är förskjutningen från fokus på urval, rekryte-
ring och utbildning av ledare och anställda till en fokus på frågor om 
arbetsplatsen som lärandemiljö, informellt lärande och de villkor för 
lärande som finns i dagens arbetsliv.” Vi konstaterar att denna för-
skjutning av forskningens fokus återspeglar en viss ”pedagogisering” 
av stora delar av arbetslivet genom satsning på kompetensutveckling, 
lärandeintensiva produktionsformer och organisationsformer, föränd-
rad syn på ledning och styrning, och ökade förväntningar och krav på 

Vänbok 7 maj.indd   265 2014-05-20   08.59



266

anställdas delaktighet i verksamheter och deras utveckling. Den här 
föreliggande boken utgör en bekräftelse av och presenterar en vidare-
utveckling av den förändrade inriktningen av den pedagogiska forsk-
ningen om arbetslivet, som vi beskrev i den tidigare artikeln.

Mot bakgrund av utvecklingen av den pedagogiska arbetslivsforsk-
ningen hävdade vi i ovan nämnda artikel att arbetslivsforskningen hade 
bidragit till att vidga den pedagogiska forskningens perspektiv från 
en fokus på formell utbildning och undervisning till en fokusering på 
betingelser för lärande, kunskapsbildning och kompetensutveckling 
som en del av människors dagliga liv. Vi argumenterade för att detta 
vidgade perspektiv och det arbetslivspedagogiska forskningsområdet 
kan bidra till att utveckla förståelsen av mänsklig kunskapsbildning och 
dess kontextuella villkor och genom detta bidra till den grundläggande 
allmänpedagogiska teoriutvecklingen. Den här följande framställ-
ningen grundas i samma tanke om att allmänpedagogiska fenomen, frå-
gor och kunskap finns representerade i forskningen om lärande i arbets-
livet. Och omvänt att behandlingen av dessa fenomen och frågor inom 
detta område har en allmänpedagogisk relevans. Med utgångspunkt i 
arbetslivsforskning kommer grundläggande frågor om hur vi kan bilda 
pedagogisk kunskap ställas, och förslag till svar att ges, som även har 
stor allmänpedagogisk relevans.

två verksamhets- och lärandelogiker
I det ovan nämnda specialnumret om arbetslivspedagogik finns en arti-
kel av Per-Erik Ellström med titeln ”Arbetsplatslärandets janusansikte” 
(Ellström, 2005). Metaforen janusansikte används för att ge en bild av 
lärande som både reproduktion och utveckling. Reproduktivt lärande 
och utvecklingslärande ses som motsatta extremer men också som sam-
tidigt närvarande. Lärande beskrivs och diskuteras som en pendelrö-
relse mellan rutin och reflektion, reproduktion och utveckling. Förfat-
taren återför de två formerna av lärande i arbetssammanhang på två 
verksamhets- och lärandelogiker. De kallas för utförandets logik och 
utvecklingens logik. Betydelsen av balans mellan de två logikerna och 
av att skapa utrymme för lärande diskuteras.

Enligt Ellströms beskrivning domineras utförandets (eller göran-
dets) logik av en strävan till ett effektivt och säkert utförande av en 
uppgift och att utförandet är stabilt över tid. När det gäller de som utför 
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arbetet strävar man efter homogenitet och att reducera variationen 
när det gäller tidigare erfarenheter, värderingar, tanke- och handlings-
mönster inom och mellan individer i en verksamhet. Konsensus beto-
nas när det gäller mål och arbetsformer liksom standardisering, stabi-
litet och undvikande av osäkerhet. Traditionellt innebär detta också en 
stark arbetsdelning. Fokus ligger på att lära sig att bemästra gällande 
metoder och rutiner för att lösa arbetsuppgifter. Reproduktivt lärande 
i meningen att lära sig vad som gäller och att uppnå ett väl inlärt rutin-
handlande är det lärande som premieras. Problem löses genom tillämp-
ning av givna regler och instruktioner.

Enligt Ellströms beskrivning utmärks utvecklingens logik av ”en 
strävan att främja reflektion och innovativitet, liksom en strävan 
efter att utforska och pröva alternativa synsätt och arbetssätt för att 
kunna möta nya situationer och krav.” Till skillnad från utförandets 
logik handlar det inte om att reducera variation och skapa likformig-
het utan om att ta till vara variation och främja heterogenitet när det 
gäller tidigare erfarenheter, kunskaper, värderingar och hur arbetet 
utförs. Denna verksamhetslogik tänks förutsätta ett utvecklingsinrik-
tat lärande som innebär en betoning av kritisk reflektion och alterna-
tivtänkande i förhållande till arbetsuppgifter. Lärandet sker genom att 
pröva olika handlingsalternativ utifrån egen kunskap och egen tolk-
ning av arbetsuppgifter och mål, samt genom att tolka och kritiskt 
reflektera över konsekvenserna av det egna tänkandet och handlandet. 
Utvecklingens logik förutsätter ett analytiskt tänkande och formule-
ringar av mål, planer och slutsatser.

Förhållandet mellan utförandets och utvecklingens logik tänks vara 
att de dels kompletterar varandra dels är alternativa. Genom att vissa 
enklare uppgifter är starkt rutiniserade kan mer tid och kraft ägnas åt 
mer kreativa uppgifter. Visst rutinhandlande kan alltså skapa utrym-
mer för ökad frihet och variation i handlandet i andra avseenden och ge 
grund för att gå utöver och bryta med traditioner och rutiner och däri-
genom också ge möjlighet till innovativt lärande. Båda logikerna kan 
antas vara väsentliga för en verksamhet, dess överlevnad och utveck-
ling. Utmaningen är att finna en avvägning mellan satsningar på stabi-
litet, säkerhet och kortsiktiga resultat i enlighet med utförandets logik 
och att med hjälp av utvecklingens logik och utvecklingslärande främja 
den långsiktiga men mer osäkra utvecklingen.

Ellström framhåller med referens till ett flertal tidigare studier att 
det vardagliga kreativa lärandet främst förekommer inofficiellt, bakom 
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scenen, och inte synliggörs och uppmärksammas. Betydelsen av utveck-
lingens logik för utförandet av många arbeten blir därför inte synlig och 
blir inte inkluderad i beskrivningar av arbetet. Författaren slutar sin 
artikel med att framhålla uppgifter för fortsatt forskning och lyfter fram 
att det är viktigt att förstå hur utvecklingsinriktat lärande trots allt kan 
ske i skuggan av en dominans av utförandets logik och hur utvecklings-
inriktat lärande kan stödjas genom att synliggöras och göras till en del 
av verksamheters officiella praktik. 

Ellström gör alltså en kategorisering i två verksamhets- och läran-
delogiker där verksamhetslogik och lärandelogik förutsätts vara nära 
knutna till varandra. Utgångspunkten för sambandet mellan de två 
logikerna tas i första hand i verksamheten som ger utrymme för och 
leder till visst lärande i linje med verksamhetens logik. Detta är en väl 
underbyggd beskrivning av en förekommande huvudskillnad mel-
lan verksamheter och samtidigt en beskrivning av två extremfall. Den 
fortsatta diskussionen här ifrågasätter inte denna beskrivning och inte 
heller den omfattande och mer ingående och detaljerade beskrivning 
av lärande som delar av verksamhet som Ellström ger (Ellström 2004, 
2005, 2006). Den fråga som jag här försöker besvara är en principiell 
fråga om hur arbete och lärande kan beskrivas för att nå ökad förståelse 
för förhållandet mellan arbete och lärande och omvänt. Som ett första 
steg i detta mer detaljerade synliggörande behöver relationen mellan 
utförare av arbete och arbetssituationer, som det som utgör en verk-
samhet, diskuteras.

arbetsrelationer
En första distinktion och differentiering som är viktig att göra är mel-
lan utförandet av en arbetsuppgift och det lärande som ingår i att utföra 
arbetsuppgiften. I detta avsnitt fokuseras själva utförandet av arbets-
uppgiften och lärandet lämnas tills vidare utanför. Ellström (2005) 
beskriver en utförandets logik och en utvecklingens logik där utföran-
dets logik innehåller ett begränsat lärande av visst slag och utveckling-
ens logik lärande av ett annat mer omfattande slag. Samtidigt innebär 
verksamhet enligt båda logikerna utförande av arbetsuppgifter. Här 
skall vi fokusera på utförandet av arbete och variation i utförandet av 
arbete över de två logiker som Ellström beskriver. Det finns en variation 
i utförande av arbetsuppgifter både inom och mellan de två verksam-
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hetslogikerna och denna variation i utförande behöver uppmärksam-
mas (vilket Ellström också gör). Denna variation är både en variation i 
arbetsuppgifternas art och en variation i hur ”samma” arbetsuppgifter 
utförs av olika personer, grupper eller kollektiv. För få en tydligare bild 
av karaktären hos denna variation behöver man differentiera mellan 
arbetssituationer och i ett yttre sammanhang urskiljda arbetsuppgifter 
å ena sidan och arbetaren, utföraren, som tar sig an situation och upp-
gifter och fokusera på relationen mellan utförare och situation.

Det är principiellt viktigt att uppmärksamma och inte glömma att 
arbete är något som utförs i ett sammanhang och är en relation mellan 
en utförare och detta sammanhang. Samtidigt som man differentierar 
mellan utföraren, person, grupp eller kollektiv, å ena sidan och sam-
manhang och arbetsuppgift å den andra får man inte separera de två 
leden om man vill förstå utförandets karaktär. Det har varit mycket van-
ligt att man både i forskning och i arbetslivets praktik har gjort en sådan 
separation. Separationen har inneburit att man med utgångspunkt från 
den relation mellan utförare och situation som arbete utgör har foku-
serat antingen på arbetets yttre sammanhang, arbetssituationer och 
arbetsuppgifter eller på arbetaren, den som utför arbetet. I forskningen 
har detta förstärkts av att olika forskningsdiscipliner i sig har varit mer 
inriktade på den ena eller andra sidan, främst personer eller yttre situa-
tioner. I praktiken har detta också framstått som relevant och intres-
sant. Det är också lättare att uppmärksamma och beskriva situationer 
och uppgifter för sig och personer, grupper och kollektiv för sig. Pro-
blemet är att förståelsen för den relation som arbete utgör går förlorad.

Separationen mellan utförare och situation resulterar i att man 
beskriver egenskaper hos båda som i hög grad oberoende av varandra. 
Det finns många studier av egenskaper hos utförare av arbete. När det 
gäller individer så har beskrivningarna i hög grad inspirerats av psy-
kologisk personlighetsforskning, som förts över till arbetslivssamman-
hang. Det finns en hel del psykometriska instrument som används för 
att beskriva personliga egenskaper i förhållande till arbete. Fokus är då 
inte på förhållandet till ett specifikt faktiskt arbete utan till arbete mer 
i allmänhet. Det finns också beskrivningar av hur grupper fungerar i 
samarbete. Intresset är då inte fokuserat på hur de specifika uppgifterna 
hanteras utan på en mer allmän förmåga till samarbete. Å andra sidan 
finns det i forskning och praktisk verksamhet beskrivningar av arbets-
situationer och arbetsuppgifter. Dessa har karaktären av allmänna 
beskrivningar, karaktäriseringar av arbetssituationer och arbetsuppgif-
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ter. När det gäller arbetsuppgifter beskrivs också krav som dessa ställer 
oberoende av vem som utför dem. Det finns också ett intresse för att 
beskriva och förverkliga det goda arbetet.

Dessa beskrivningar av egenskaper hos utförare av arbete och hos 
arbetssituationer och arbetsuppgifter har naturligtvis utvecklats för att 
det funnits ett behov, och för att de har uppfattats vara användbara. 
De har tillfört en ökad kunskap om arbete och kunnat användas för att 
utveckla arbetet. Separationen mellan utförare och situation och den 
oberoende beskrivningen av dessa två sidor av en relation medför emel-
lertid problem vid önskan om en fördjupad förståelse av och kunskaps-
bildning om arbete. Problemet kan sägas ha två led. Det första ledet är 
att den oberoende beskrivningen leder till en övergeneralisering, som 
gör att beskrivningen visserligen är generell men samtidigt i varierande 
grad ofullständig och felaktig i förhållande till faktiska specifika fall. 
De egenskaper hos en individ eller grupp som beskrivs finns inte hos 
individen eller gruppen generellt oberoende av situation, så som för-
utsätts, utan varierar istället beroende på situation. Det samma gäller 
situationer och arbetsuppgifter och vad de kräver. Dessa varierar betyd-
ligt mer och är beroende av individers och gruppers närmande till situa-
tionen och uppgiften betydligt mer än vad som förutsätts i de allmänna 
beskrivningarna och kategoriseringarna av situationer och uppgifter. 
Om det första ledet i problemet är övergeneralisering är det andra, som 
följd av separationen och övergeneraliseringen, att det uppstår en avgö-
rande fråga om hur beskrivna egenskaper hos utförare förhåller sig till 
beskrivna egenskaper hos situationer. Vilken relation finns mellan det 
som har åtskiljts? Separationen och den övergeneraliserande beskriv-
ningen medför att det blir svårt att finna tydliga relationer (samband) 
mellan beskrivningar av utförare och av situationer.

Det bästa sättet att utforska den relation mellan utförare och situ-
ation som arbete utgör är inte att studera samband mellan generella 
beskrivningar av utförare respektive situationer utan att fokusera på 
och beskriva relationen. Att fokusera arbetet som en relation betyder 
att förståelsen och beskrivningen av situationen görs beroende av för-
ståelsen och beskrivningen av utföraren och omvänt. Den beskrivning 
av två verksamhetslogiker som getts av Ellström, och som här tagits 
som utgångspunkt, har denna karaktär av att se relationen mellan utfö-
rare och situation som en helhet. Vad som här föreslås är en tydligare 
differentiering mellan utförare och situation, och klargörande av rela-
tionen. Fokus är på två olikartade relationer mellan utförare och arbets-
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situation med utrymme för variation inom och över situationer. En 
fokus på och en problematisering och ett utforskande av relationen är 
vad som behövs för en fördjupad kunskapsutveckling om arbete. Detta 
kan illustreras genom en diskussion av de två utförandelogiker som  
Ellström beskriver. Ellström tar in relationen till lärande i sin kategori-
sering men som sagts ovan lämnas denna här utanför tills vidare.

Även om de två verksamhetslogikerna har stor trovärdighet i 
meningen att dessa kan förekomma och förekommer så som de beskrivs 
är frågan när de förekommer, med vilken variation och vad som skall 
räknas som den ena och andra logiken. Är det kanske till och med så 
att det som vid första påseende tycks vara den ena logiken egentligen 
ligger närmare den andra fast inte riktigt faller in under denna? Om 
vi ser närmare på det som Ellström kallar utförandets logik och vad 
som kännetecknar denna finner vi några framhållna egenskaper. Det 
handlar om arbetsuppgifter som är väl definierade och som förväntas 
utföras på samma sätt från gång till gång enligt tydliga regler. Arbetet 
har karaktären av reproduktion av utförande, ett upprepande av samma 
sak över tid och av samma (och/eller flera) person(er). I sin renodlade 
form förutsätter detta en likhet både i själva arbetsuppgiften och i utfö-
randet av denna som sällan förekommer. Även det som uppfattas vara 
det mest standardiserade och rutinbetonade arbetet innehåller varia-
tion, men denna variation är inte det som uppmärksammas utan istäl-
let avsaknaden av variation jämfört med andra arbeten. Variationen i 
rutinarbetet finns både på situationssidan och på utföraresidan. Inget 
fall är det andra fullständigt likt.

Om vi tänker oss ett rutinbetonat arbete, manuellt eller intellektu-
ellt, som ständigt upprepas, så finns det en variation i material, redskap 
och omgivande situation, som inte anses viktig, för att den inte utgör 
något påtagligt problem. Det finns också en variation i vad utföraren 
gör, i hur arbetet utförs. Det är mycket svårt att få en exakt upprepning 
av något från gång till gång, antingen det är samma eller en annan per-
son som utför arbetet. Utförandet bör ju variera något om man skall få 
samma önskade resultat när situationen varierar, även om avvikelserna 
är små. Det är också så att även om resultatet är detsamma i de avse-
enden som räknas innebär det inte att arbetet utförts på exakt samma 
sätt. Det är högst osannolikt att två utförare gör på exakt samma sätt. 
Till detta kommer att just utförandets karaktär av rutin och reproduk-
tion sannolikt varierar mellan utförare. För den som är ny i arbetet har 
utförandet sannolikt inte karaktär av rutin utan tvärtom karaktär av 
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att göra något nytt, och under en tid karaktären av att förändra och för-
bättra sitt utförande, dvs. utveckla sitt arbete. Man kan även förvänta 
sig att det sker mindre förändringar i utförandet hos den som arbetar 
länge med samma uppgifter. Jag menar inte här att Ellström inte skulle 
vara medveten om detta eller hålla med om det. Jag lyfter fram det i 
en argumentation kring hur vi kan fördjupa kunskapsbildningen om 
arbete och lärande.

Det som Ellström kallar verksamhet enligt utvecklingens logik rym-
mer en mycket större möjlig variation än verksamhet enligt utförandets 
logik. Denna skillnad i variation är den kanske mest utmärkande skill-
naden mellan de två logikerna. Denna kategori av verksamhet, enligt 
utvecklings logik, rymmer en mycket stor variation i arbetets karaktär. 
Det hör till denna logik att arbetssituationen är mycket öppen och att 
arbetsuppgifterna inte alls är så bestämda på förhand. Öppenheten i 
situationer ger utrymme för en stor variation i utförandet av arbetet 
beroende på vem som utför det. Arbetsuppgifterna är i varierande grad 
och på varierande sätt bestämda av utföraren utifrån utförarens uppfatt-
ning av situationen och mål med utförandet. Denna öppna och obe-
stämda karaktär hos en situation ger utföraren en avgörande betydelse 
för vilket arbete som utförs. Utifrån samma situation kan det bli mycket 
olika arbete beroende på vem utföraren är. Den öppna och obestämda 
karaktären tänks samtidigt ge möjlighet till och leda till utveckling av 
arbetet, så att det kan bestämmas och utföras på ett allt bättre sätt. Det 
är alltså inbyggt i begreppet utvecklingens logik att en verksamhet och 
ett arbete enligt denna logik vid olika tillfällen i olika fall skiljer sig 
åt. Den intressanta frågan här, när det gäller att förstå arbetet bättre, 
är hur denna variation ser ut, som alltså förutsätts men inte beskrivs 
genom begreppet utvecklingens logik. Vad som är utveckling och i vil-
ken mening det är det är centralt, om vi vill gå djupare i att förstå verk-
samhet och arbete inom kategorin utvecklingens logik. Det är t.ex., för 
att ge två motsatser, en mycket stor skillnad mellan att utföra arbete i 
en viss situation på ett nytt sätt jämfört med hur det har gjorts tidigare 
genom att introducera en färdig metod hämtad från ett annat samman-
hang, och att utifrån en analys och förståelse av den specifika situatio-
nen forma ett nytt sätt att utföra arbetet. Resultatet kan bli mer eller 
mindre bra i båda fallen beroende på omständigheterna, men relationen 
mellan utförare och arbetssituation har väldigt olika karaktär i de två 
fallen, på ett sätt som har stor betydelse för utvecklingen av arbetet i ett 
vidare sammanhang.
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Slutsatsen utifrån den i detta avsnitt förda diskussionen är att för att 
få en djupare förståelse av och kunskap om arbete och utvecklingen av 
arbete och verksamhet behöver man fokusera på arbete som en relation 
mellan utförare och situation. Det är detta som åsyftas i rubriken till 
detta bidrag med ordet arbetsrelation. Denna relation mellan utförare 
och situation har en utifrån observerbar sida som är synlig för andra än 
utföraren. Inte minst gäller detta arbetets resultat, som också är viktigt 
för att förstå arbetsrelationen. Arbetsrelationen kan studeras genom 
observation och dokumentation av yttre spår. Relationen har också en 
inre sida som delvis kommer till uttryck i den yttre sidan men som del-
vis är dold. Denna sida av relationen rymmer möjligheten till att förstå 
relationens innebörd och karaktär som beroende av utförarens förhåll-
ningssätt till och uppfattning av situationen och arbetsuppgiften, och 
det med förhållningssätt och uppfattning sammanhängande sättet att 
utföra arbetet. För att få en förståelse av helheten av denna arbetsrela-
tion behöver man förstå utförarens relation till sitt eget arbete. För-
utom att vi kan observera utförandet av ett arbete kan utföraren också 
kommunicera och förklara sitt förhållningssätt till, sin uppfattning av 
och sitt sätt att utföra arbetet. Den kunskapsbildning som framför allt 
kan fördjupa vår förståelse av arbete och verksamhet är kunskap om fall 
av arbetsrelationer i meningen utförares relation till sin eget arbete, 
som en intern relation. Innebörden i intern relation utvecklas vidare i 
nästa avsnitt.

lärandemiljöer
I arbetslivet har vi under senare år sett ett ökande intresse för lärande 
inte minst inom kunskapsintensiva verksamheter. Lärande har blivit en 
allt viktigare del av arbetet inom många verksamheter. Mot bakgrund 
av denna utveckling blir frågan om betingelserna för lärande i arbetet 
och hur dessa betingelser kan förbättras viktig. Frågan om förhållandet 
mellan betingelser för lärande och lärande är den mest centrala pedago-
giska frågan. Intresset för lärande i arbetet är till stor del instrumentellt 
och styrt av ekonomiska intressen. Detta gör det inte mindre angeläget 
att skapa förståelse för den pedagogiska karaktären hos arbetsbetingel-
ser och arbete som lärandemiljö. Tvärtom kan en sådan förståelse tjäna 
både ett instrumentellt ekonomiskt intresse och komplettera detta med 
en förståelse av arbete i ett vidare mänskligt och samhälleligt samman-
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hang. Begreppet lärandemiljö används här för att analysera förhållan-
det mellan betingelser för lärande, särskilt arbete som betingelse för 
lärande, och lärande. I det ovan nämnda specialnumret av Pedagogisk 
forskning i Sverige fanns också en artikel om ”Arbetstagares lärande-
miljöer i kunskapsintensiv innovativ verksamhet”, som också finns i en 
bearbetad engelsk version (Svensson 2005, 2009) 

När vi använder ordet miljö syftar det ofta på det som omger någon 
enhet, det är någots miljö vi tänker på. Det finns olika möjliga innebör-
der i miljö och olika sätt att tänka om förhållandet mellan något och 
dess miljö. Man kan tänka på en viss miljö som något i sig själv obero-
ende av vem eller vad den är miljö för. Det innebär att miljön beskrivs 
i termer av egenskaper och kvaliteter utan hänsyn till vem eller vad 
den är miljö för. Det betyder att relationen mellan miljö och det den är 
miljö för behandlas som extern, att man kan beskriva dem oberoende 
av varandra. Att relationen är intern innebär att innebörden i miljön 
är beroende av innebörden eller karaktären hos den eller det som den 
är miljö till och att innebörden hos enheten som omges är beroende av 
innebörden av den miljö den ingår i. Även när relationen mellan något 
och dess miljö i huvudsak behandlas som extern tycks bestämningen 
och beskrivningen av miljön ändå oftast bygga på en förståelse av detta 
någots karaktär och vad som i någon mening är relevant att uppmärk-
samma om miljön. Om den enhet vars miljö man talar om är ett träd, 
ett djur eller en människa gör skillnad för vad som uppfattas vara rele-
vant att uppmärksamma som miljö. Även när relationen huvudsakligen 
behandlas på ett externt sätt, så tycks detta alltså ändå på ett allmänt sätt 
bygga på en intern relation mellan enheten och dess miljö. Det är emel-
lertid skillnad mellan att analysera och beskriva externa och interna 
relationer mellan miljöer och det de är miljöer för, att försöka klargöra 
dem var för sig för att sedan söka relationen externt mellan redan defi-
nierade egenskaper eller att söka vad enheten och miljön är genom att 
utforska relationen som en intern relation, där innebörden i enheten 
och miljön ömsesidigt bestämmer varandra.

När vi talar om miljö tänker vi ofta liksom här på människors miljö. 
En vanlig fokus är på vad i omgivningen som påverkar människor,  
t.ex. hur kemikalier påverkar människors kroppar. Inom de psykoso-
ciala och kulturella områdena finner vi att relationen förmedlas genom 
människors inre och yttre aktivitet. Detta är inte minst fallet när vi 
talar om lärandemiljöer. Allt lärande sker genom människors aktivitet. 
Det är då denna aktivitet som utgör den mest omedelbara miljön för 
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lärande. Samtidigt riktar sig denna aktivitet mot och sker i en situa-
tion som omger aktiviteten. När det gäller lärande i och genom arbete 
kan vi då konstatera att lärandemiljön utgörs av arbetet som aktivitet 
och utförandets relation till en omgivande situation. Relationen mel-
lan subjekt, utförare och situation, miljö kan ses som extern. Detta är 
till stor del resultatet när man som påpekats ovan analyserar, beskriver 
och behandlar arbetssituationer och arbetsuppgifter för sig och utförare 
och utförandet för sig, för att sedan fråga om relationen mellan dem och 
relatera redan gjorda beskrivningar av de två sidorna till varandra. En 
analys av interna relationer består i att man utifrån helheten av utfö-
rare, utförande, arbetsuppgift och situation söker och finner egenskaper 
hos dessa delar som beroende av varandra.

Diskussionen om arbetsrelationer i föregående avsnitt slutade med 
ett framhållande av behovet av att analysera och beskriva fall av arbets-
relationer. Dessa kan beskrivas som förhållanden mellan utförare av 
arbete och arbetssituationer som utförarnas miljö och relationen mel-
lan utförare och miljö som en intern relation. Att klargöra relationen till 
det egna arbetet som en intern relation innebär att urskilja innebörden 
av och egenskaper hos utförarens utförande som beroende av arbets-
situationen och av arbetssituationens innebörd och egenskaper som 
beroende av utföraren och utförandet. Detta innebär att urskilja vad i 
arbetssituationen, miljön, som uppmärksammas och används vid utfö-
randet av arbetet och på vilket sätt. Miljön, arbetssituationen, förstås 
utifrån hur den förstås och används av utföraren av arbetet. Omvänt 
urskiljs vilken innebörd och karaktär det i situationen uppmärksam-
made och använda ger åt utförandet och utföraren. Utförarens aktivitet 
förstås utifrån hanterandet av miljön.

I sin beskrivning av två verksamhetslogiker knyter Ellström dessa till 
två lärandelogiker, reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande, 
och omvänt. Arbetssituationer och arbetsuppgifter och utförandet av 
dessa och det lärande som ingår ses som en helhet. Relationer mel-
lan olika ingående delar förutsätts snarare än diskuteras. Det som här 
föreslås är hur en analys och diskussion av denna helhet i termer av 
huvuddelar och interna relationer mellan dessa kan göras för att nå en 
fördjupad förståelse. Det första som har diskuterats ovan är att urskilja 
arbetsrelationer som interna relationer med en beskrivning av utförare 
och utförande i förhållande till arbetssituationer och arbetsuppgifter 
inom en helhet. Det andra är att urskilja och beskriva lärandemiljöer 
som de ingår i arbeten. Lärande kan ses som en aspekt av all mänsklig 
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aktivitet och som en aspekt av utförandet av arbete. Lärandet är alltså 
inte lika med utförandet av en uppgift, inte heller en pedagogisk upp-
gift, en skoluppgift, eller en uppgift som görs för att lära. Det finns alltid 
en skillnad mellan utförandet av uppgiften och det lärande som ingår i 
och blir en följd av detta utförande. Det innebär att det är själva utfö-
randet, aktiviteten, som utgör den mest omedelbara miljön för läran-
det. Det är inte utförandets resultat och utförandet som det kan ses och 
bedömas utifrån som i första hand utgör lärandemiljön utan utförarens 
aktivitet, som den utvecklas av utföraren.

Det är utförarens inriktning och sätt att utföra ett arbete som bestäm-
mer vad som kan läras i och genom detta arbete. Det är ju utföraren som 
lär sig. De två verksamhetslogiker som Ellström beskriver, och som vi 
har utgått ifrån i denna diskussion, gäller karaktären hos verksamheter, 
förväntningar och krav, som sätter ramar för att utföra arbete. De två 
logikerna ger en allmän förståelse av vad som kan utmärka och vara 
en skillnad mellan arbetssituationer. Det som kallas utförandets logik 
innebär mindre fokus på och förväntan om lärande, vilket då också kan 
förväntas prägla utförare av arbetet, även om man också måste förvänta 
en variation i inriktningen mot lärande. Ovan har framhållits att det 
finns en stor variation inom dessa kategorier av verksamhetslogik och 
utöver dem, inte minst mellanformer. Detta sammanhänger både med 
att situationerna, ramarna, varierar och att utförare kan förhålla sig 
olika till de ramar och betingelser som ges. Det är denna variation som 
är det viktigaste när det gäller att förstå lärandet som uppstår. En sak är 
hur mycket verksamheten har reproduktions- respektive utvecklingska-
raktär en annan vilken karaktär lärandet har inom denna ram. Det finns 
naturligtvis ett samband så som Ellström förutsätter. Det finns också en 
stor variation inom respektive ram, vilket Ellström också förutsätter. 
Man kan mycket väl tänka sig förekomsten av ett utvecklingsinriktat 
lärande inom allmänt reproduktiv verksamhet, som eventuellt också 
blir grunden till förändring av verksamheten. Man kan också tänka sig 
förekomsten av reproduktivt lärande inom en utvecklingsinriktad verk-
samhet. Det mest intressanta är kanske balansen mellan och integratio-
nen av reproduktiva och utvecklande inslag i lärandet enligt Ellströms 
beskrivning, eller annorlunda uttryckt helheten av fall av arbetsrela-
tioner och lärandet i dessa. Det är i förståelsen av skillnaderna i denna 
variation av lärande inom och mellan verksamheter, som möjligheterna 
till en djupare förståelse av det lärande som äger rum finns, och också av 
den potential till utveckling som lärandet innebär.
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För förståelsen av lärandet är naturligtvis kunskap om lärandets 
utfall, resultat viktig. I sammanhanget av arbete handlar det då om 
hur utförandet förändras till följd av lärande. Det är här viktigt att se 
förändringen av utförande inom ramen för förståelsen av utförandet 
som en intern relation, enligt argumentationen ovan, för att urskilja 
vad som beror på förändrad situation respektive vad som kan hänföras 
till lärande. Fokus i diskussionen här har inte varit på lärandet i sin hel-
het, inklusive dess utfall, utan på lärandets betingelser, lärandemiljön. 
För att bestämma vilket lärande som finns är man emellertid beroende 
av att förstå och beskriva utfallet för att kunna precisera lärandet och 
lärandets betingelser, lärandemiljön. Det finns en intern relation mel-
lan lärandets betingelser och lärandets utfall som innebär att lärandets 
utfall delvis klargör lärandets betingelser. När vi ovan framhöll lärandet 
som en aspekt av aktivitet, utförande, så får lärande karaktär av utfall, 
resultat av aktivitet, utförande. Frågan vi har fokuserat är hur beting-
elserna för detta utfall kan förstås i termer av vad vi har kallat lärande-
miljö.

kunskapsbildning om arbete och lärande
Detta bidrag är en argumentation kring arbete och lärande och förhål-
landet mellan arbete och lärande. Den första delen av argumentationen 
är en argumentation för att förstå arbete i termer av arbetsrelationer, 
interna relationer mellan utförare och utförande å ena sidan och arbets-
situationer och arbetsuppgifter å andra sidan. Målet med kunskapsbild-
ningen skulle vara att förstå den varierande karaktären hos relationer 
mellan utförare och situationer och hur egenskaper hos utförandet är 
beroende av situationen och hur använda delar och egenskaper hos situ-
ationen är beroende av utföraren. Detta leder till en forskning kring 
utförares förhållningssätt till, uppfattning av, inriktning i och sätt att 
utföra eget arbete. Detta inbegriper vad det är i arbetssituationen som 
uppmärksammas och hur arbetsuppgifter urskiljs och hanteras av utfö-
raren. En sådan kunskap har en mycket stor relevans både för kunskaps-
bildning om arbete och praktiskt för etablering av goda arbetsrelatio-
ner.

Den andra delen av argumentationen har handlat om kunskaps-
bildning om lärande i arbete. Det första förslaget har varit att grunda 
denna kunskap om lärande i kunskap om arbete som en intern rela-
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tion mellan utförare och situation där lärandet utgör en inneboende 
del av utförandet av arbete. Utförandet av arbete utgör då den mest 
omedelbara betingelsen för lärande som utgör ett utfall av utförandet, 
som i princip består i en förändring av relationen till lärandets beting-
elser. Även arbetssituation och arbetsuppgifter utgör en betingelse för 
lärande, en del av lärandemiljön, men då i första hand så som de ingår i 
arbetsrelationen, i utförarens relation till arbetssituationen och urskil-
jande och bestämning av arbetsuppgifter. Den här presenterade förstå-
elsen av arbete och lärande leder till förslag om att kunskapsbildningen 
bör grundas i en ingående analys av fall av utförande av arbete som en 
intern arbetsrelation och i detta arbete ingående lärande som internt 
relaterat till arbetets utförande. Rent metodologiskt skulle detta vara 
vad som i annat sammanhang beskrivits som kontextuell analys (Svens-
son & Doumas, 2013).
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