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Um nýsköpun og skapandi  
námsferli í hópstarfi 

 
 
 

Inga Jóna Jónsdóttir 
 
 
Í “hinu nýja hagkerfi” sem einnig er vísað til sem lærdómshagkerfis eða 
þekkingarhagkerfis kemur víða fram sú skoðun að nýsköpun í hvaða 
mynd sem hún birtist verði að einkenna starfshætti fyrirtækja og 
stofnana sem ætla að standa sig í sífellt kröfuharðara og 
samkeppnismiðaðra starfsumhverfi ( Bessant & Tidd, 2007; 1985/2004; 
Ívar Jónsson, 2008; Svensson, Brulin, & Ellström, 2002).  Fyrirtækjum 
og stofnunum, atvinnugreinum og hagkerfum er nauðugur einn kostur 
sem er að breytast í takt við umhverfið, vaxa og þróast með umbótum 
og nýjum leiðum.  Nauðsyn þess að koma auga á og grípa tækifæri sem 
gefa forskot í samkeppni er það sem setur nýsköpun á dagskrána.  Ekki 
eingöngu á þetta við hjá hátækni, - sprota- og framleiðslufyrirtækjum 
heldur nú einnig hjá fyrirtækjum í hefðbundnum þjónustugreinum eins 
og heilbrigðisþjónustu, mennta- og  félags- og umönnunarþjónustu.  
Einnig þar bankar samkeppnin að dyrum og kröfur neytenda og 
samfélagsins kalla á umbætur og nýbreytni.  
 
Hugtakið nýsköpun er orðið eins konar tískuorð sem felur í sér 
allsherjar lausn á öllum vanda.  Alls staðar er talað um nýsköpun 
núorðið einnig í atvinnugreinum og fyrirtækjum sem ekki tengjast 
vöruframleiðslu og nýrri tækni. Þegar grannt er skoðað er þó óljóst 
hvort sameiginlegur skilningur sé á því hvað nákvæmlega felst í 
nýsköpun, sérstaklega þegar um er að ræða fyrirtæki og stofnanir í 
hefðbundnum þjónustugreinum. 
 
Meðal þess sem athygli fræðimanna hefur beinst að, er hvar rætur 
nýsköpunar liggja en það gæti verið mjög ólíkt eftir eðli starfsgreina og 
atvinnurekstrar. Í samræmi við áhersluna  sem lögð er á 
þekkingarhagkerfið er áhugaverð nálgun  að rannsaka að hvaða marki 
nýsköpun spretti fram úr sköpun og nýtingu nýrrar þekkingar. Hin nýja 
þekking þarf auðvitað ekki að takmarkast við tækni eða skipulagt 
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þróunarstarf heldur getur hún verið um og átt rætur í félagslegum 
samskiptum og skapandi athöfnum fólks í starfi (Darsø, 2001; Drucker, 
1985/2004; Engeström, 1999, 2001; Ívar Jónsson, 2008; Sundbo, 1995). 
 
Sé athyglinni beint að þessum mögulegu rótum nýsköpunar er gagnlegt 
að afmarka frekari rannsóknir við tengsl nýsköpunar við það sem nefna 
mætti náms- eða lærdómsferla í starfi (e. learning at or in work). 
Einkum á þetta við um nýsköpunarstarf í hefðbundnu þjónustufyrirtæki 
en skortur er á gagnastuddum rannsóknum um nýsköpun á þeim 
vettvangi. Í því samhengi eru kenningarleg viðmið finnska 
fræðimannsins Yrjö Engeströms (1999 og 2001) um skapandi námsferli 
eða skapandi lærdóm í hópstarfi (e. innovative learning in work teams) 
sérstaklega áhugaverð “linsa” eða fræðileg viðmið.   
 
Í greininni verður skoðað með gagnrýnum hætti og með tilvísun í ólík 
fræðileg sjónarhorn hvernig nálgast megi margræð og flókin hugtök 
eins og nýsköpun, þögla þekkingu og skapandi lærdóms- eða námsferli 
í starfi.  Tilgangurinn er að finna “linsu” eða hugmyndafræðileg viðmið 
eða líkön sem nýtast við rannsókn, greiningu og túlkun gagna.  
 
 

Nýsköpun; hvað felst í því? 
 
Kjarni merkingar orðsins nýsköpun (latína: in and novare) er: “að gera 
eitthvað nýtt - að breyta” með því að átta sig á tengslum, koma auga á 
tækifæri og nýta þau (Bessant & Tidd, 2007,bls.12).  Þessi lýsing eða 
skilgreining er afar víð og kallar á nánari afmörkun og viðmið.    
 
Skilgreining austurríska hagfræðingsins Joseph A. Schumpeters (2000 
(1911)) liggur til grundvallar flestum síðari tíma skilgreiningum á 
fyrirbærinu nýsköpun í atvinnulífinu (Bessant & Tidd, 2007; Darsø, 
2001; Ívar Jónsson, 2008).  Schumpeter skilgreinir nýsköpun sem hvers 
kyns umbætur á framleiðslukerfi, afurðum eða markaðsfærslu sem 
leiðir til hagkvæmari rekstrar.  Hann gerði þó skýran greinarmun á 
nýsköpun (e. innovation) og uppfinningu (e. invention).  Hann tengdi 
uppfinningu við uppgötvun nýrrar þekkingar, tækni, tækja eða hluta en 
nýsköpun við það að hagnýta sér þekkingu, tækni, tæki og hluti (Ívar 
Jónsson, 2008).   
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Nýsköpun snýst um að gera hlutina með nýjum hætti.  Kjarninn er 
breytingar.  Hér vakna spurningar eins og:  Nýtt fyrir hvern?  Á að taka 
mið af viðhorfum viðskiptavinarins/þjónustuþegans eða því sem snýr að 
starfsfólkinu?  Hversu mikil nýjung þarf að felast í umbreytingunni til 
þess að hún flokkist sem nýsköpun?  Er það nýsköpun ef byggt er á 
þekkingu sem þegar er til staðar og/eða sköpuð á öðrum stað eða í öðru 
samhengi en nú sett í ákveðið “lókal”samhengi og notuð til að bæta 
gæði þjónustu, vinnuferla og vinnubrögð eða jafnvel ná til nýs hóps á 
markaði?   
 
Fjórir nýsköpunarflokkar 
Út frá því megininntaki nýsköpunarhugtaksins að það snúist um að 
bregðast við, koma auga á tækifæri og hrinda af stað varanlegum 
umbótum og nýbreytni má einnig spyrja:  Breyting eða umbætur á 
hverju?  Bessant & Tidd (2007) segja að nýsköpun geti birst í ýmsum 
myndum sem þó má draga saman í fjóra flokka: 
 

- Breyting á afurð (þ.e. vöru eða þjónustu).  Hér er vísað til 
breytinga á því sem fyrirtækið eða starfsemin býður.  
Fjarnám hjá skólastofnun er dæmi um nýja afurð 
þjónustustofnunar.  Veitingasala (matur og drykkur) á 
hárgreiðslustofu er annað dæmi um þennan flokk nýsköpunar hjá 
þjónustufyrirtæki.  

- Breyting á vinnuskipulagi, verkferlum eða vinnubrögðum. 
Hér er vísað til breytingar á því hvernig unnið er að starfseminni.  
Skipulag starfseminnar í smærri sjálfstæðar einingar s.s. sambýli 
8 íbúa á ca. 100 íbúa (þjónustuþega) hjúkrunarheimi má taka sem 
dæmi um þennan nýbreytniflokk.  Þátttaka nýrra hópa 
starfsmanna, t.d. starfsfólks í umönnun hjá félagsþjónustunni, í 
greiningu og ákvarðanatöku um þjónustu er dæmi um nýsköpun í 
þjónustu (sbr. skilgreiningu í raundæmisrannsókn við háskólann í 
Linköping, Svíþjóð).  

- Breyting á staðsetningu á markaði.  Hér er um að ræða  
breytingu á því umhverfi (og viðskiptavinum) sem starfseminni 
og framleiðslunni er beint að.  Þegar háskóladeild kemur með 
nýja námslínu sem ætlað er að bjóða nýjum hópi (t.d. þeim sem 
eru á vinnumarkaði) aðgengi að náminu (t.d. BS nám með vinnu, 
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MBA eða DBA) gæti verið dæmi sem fellur í þennan flokk.  
Annað dæmi gæti verið það að hjúkrunarheimili aldraðra býður 
íbúum nágrennisins upp á aðgang að ýmsum þáttum þjónustunnar 
svo sem mötuneyti, þvottahúsi, sjúkra- og iðjuþjálfun o.fl.)  

- Breyting á viðmiðum.  Hér er vísað til breytinga á 
hugmyndafræði sem er grunnur starfseminnar og sem móta hana.  
Dæmi hér um má nefna ný hugmyndafræðileg viðmið um 
starfsemi öldrunar- og hjúkrunarheimila.  Áherslan er í auknum 
mæli lögð á að taka mið af venjulegu heimili fyrir íbúa fremur en 
sjúkrastofnun.  Áhersla er á sjálfstæði, sjálfsvirðingu og lífsgæði 
íbúa sem kallar á ýmislegt til viðbótar við hefðbundna umönnun 
og hjúkrun.  

 
Róttækar eða hægfara umbætur 
Annars konar flokkun á nýsköpun er út frá því hversu miklar breytingar 
eiga sér stað og hversu víðtæk áhrifin eru á starfsemina, atvinnugreinina 
og raunar samfélagsþróunina einnig.  
 
Nýsköpun kallast róttæk (e. radical innovation) þegar breytingin birtist í 
framleiðslunýjungum sem oftast eru afrakstur markviss rannsóknar- og 
þróunarstarfs.  Slíkar róttækar nýjungar breyta í grundvallardráttum 
forsendum framleiðslustarfseminnar hjá fyrirtækinu og geta jafnvel haft 
áhrif í afmörkuðum atvinnugreinum.  Mögulega geta nýjungar orðið 
það róttækar og miklar að þær þýði umskipti á tækni sem hefur áhrif á 
fjölda atvinnurgeina.  Jafnvel geta áhrifin orðið enn víðtækari og breytt 
í grundvallaratriðum hegðun manna í öllu hagkerfinu í heild sinni 
(Bessant & Tid, 2007; Ívar Jónsson, 2008).    
 
Breytingar sem eru þess eðlis að um er að ræða smávægilegar umbætur 
á afurð starfseminnar (vöru eða þjónustu), vinnuferlum eða 
vinnubrögðum, staðsetningu á markaði eða grundvallarviðmiðum 
starfseminnar flokkast sem smáskammta nýsköpun (e. incremental 
innovations).  Slíkt nýbreytnistarf eða breytingar byggjast á því að 
einstaklingar og hópar í hvunndagsvinnunni framkvæma starf sitt eða 
verk með nýjum hætti og enn betur en áður.  Czarniawska og Sevon 
(1996) og Pettigrew og Fenton (2000) tala um að slík 
smáskammtanýsköpun byggi yfirleitt á samsetningu þekktra “elementa” 
s.s. vinnuferla, skipulags og hæfni sem sé velþekkt í öðru samhengi og 
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annarri notkun en nú sett saman og/eða nýtt saman á annan hátt í 
ákveðnu samhengi.  Umbótastarf sem þetta sem felst í hægfara 
smávægilegum breytingum og nýbreytni getur sem best verið byrjunin 
og undanfari rótækari nýsköpunar (Bessant & Tid, 2007; Darsø, 2001; 
Ívar Jónsson, 2008). 
 
Loks hélt Peter Drucker (1985) sérstaklega á lofti þriðja flokknum sem 
er félagsleg nýsköpun (e. social innovation) sem hann taldi ekki síður 
hafa þýðingarmikil áhrif en tæknilega nýsköpun.  Slík nýsköpun sem 
flokkast getur sem félagsleg miðar ekki að efnahaglegum ábata heldur á 
rætur í félagslegum þörfum og beinist að nýbreytni í félagslegum 
samskiptum, hlutverkum og hegðun (Sjá í Darsø, 2001sem vitnar í 
Drucker, 1985, bls. 126).  
 
Nýsköpun í hefðbundnum þjónustufyrirtækjum eins og heilbrigðis- og 
menntastofnunum og þjónustufyrirtækjum sem uppfylla daglegar þarfir 
fólks fellur að öllum líkindum helst í flokk smáskammtanýsköpunar.  
Jafnvel mætti í vissum tilvikum einnig tala um félagslega nýsköpun.  En 
hvar liggja rætur smáskammtanýsköpunar í hefðbundnum 
þjónustufyrirtækjum?  Hvað setur af stað nýsköpunarferli sem ekki 
takmarkast við skipulagt þróunarstarf eða tækni? 
 
Á síðari árum og áratugum hafa æ fleiri fræðimenn á sviði 
nýsköpunarfræða (Sjá í Christensen & Lundvall, 2004; Engeström, 
1999; Lundvall, 2004; Nonaka & Takeuchi, 1995; Svensson et al., 
2002) hallast að því að námsferli og lærdómur í starfi sem miðar að 
þekkingarsköpun og lausnaleit í hvunndagsvinnunni sé meginuppspretta 
eða hreyfiafl smáskammtanýsköpunar.  Gengið er út frá að þekking sú 
sem starfsfólkið býr yfir og frekari þekkingarsköpun með gagnkvæmum 
samskiptum og samvinnu sé lykiláhrifavaldur.  Hvað er þá eiginlega 
þekking í þessu sambandi?  
 
 

Þekkingin hefur mörg “andlit” 
 
Þekking er orð sem hefur margs konar merkingu og er notað í afar 
breytilegu samhengi.  Þekking hefur ætíð ákveðinn “fókus” eða 
afmörkun, þ.e. hún snýr að einhverju ákveðnu hvort heldur það er 
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þekking á forritun, hjúkrun aldraðra eða húsasmíði.  Hún getur verið vel 
skilgreind og byggð á upplýsingum sem eru skráðar og varðveittar í 
skjölum og kerfum.  Slíka þekkingu má votta þ.e. gera hana sýnilega 
eða ljósa (e. explicit knowledge).  Prófskírteini er dæmi um vottaða 
þekkingu einstaklings.  Upplýsingar skráðar í kerfi fyrirtækja, 
stefnuskjöl, starfslýsingar og aðrar skráðar upplýsingar eru sýnileg 
þekking fyrirtækis sem verður eftir þar þegar starfsfólk hverfur á braut.   
 
En þekking getur einnig verið formlaus og lítt skipulögð.  Um slíka 
þekkingu eru ýmist notuð orðin þögul þekking (e. tacit knowledge), 
dulin eða ósýnileg.  Þögul þekking er sprottin úr og bundin í starfrænni 
reynslu einstaklinga en einnig persónuleika og lífsreynslu þeirra.  Þá 
vísar þögul þekking sömuleiðis til óskráðra vinnuferla, “vinnurútínu” 
og menningar fyrirtækis.   
 
Samfélagsheimspekingurinn Michael Polanyi (1966) staðhæfði að mest 
öll þekking sé bundin persónum eða tengist einstaklingum á einn eða 
annan hátt við öflun, miðlun og sköpun.  Nelson og Winter (1982), 
Engeström (1999) og fleiri fræðimenn svo sem Leonard og Sensiper  
(1998) halda því þó fram að þekking einstaklinga öðlist ekki fulla 
merkingu og verði því ekki til fulls nýtt á skapandi hátt í starfsemi 
skipulagsheildar fyrr en þekking starfsmanna kemur saman í 
samskiptum og samstarfi t.d. í teymisvinnu eða á öðrum 
samvinnuvettvangi innan fyrirtækis.   
 
 
Hin þögla þekking er hreyfiaflið 
Polanyi (1966, bls. 4) sagði: “We can know more than we can tell” og 
vísar hér til þess að einstaklingar gera sér oft ekki grein fyrir 
þekkingunni sem tilfinning þeirra og reynsla hefur kennt þeim.  Hann 
lagði sérstaka áherslu á og hélt því fram að öll þekking væri mótuð og 
túlkuð af persónulegri reynslu einstaklinga, bakgrunni þeirra og 
skilningi á samhengi, hugsunum og tilfinningum.  Fyrir honum var því 
hin þögla persónubundna þekking afgerandi í samhenginu sköpun 
nýrrar þekkingar.   
 
Nonaka og Takeuchi (1995) eru á sömu nótum hvað varðar áhersluna á 
hina þöglu starfrænu þekkingu sem hreyfiafl frekari þekkingarsköpunar 
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sem aftur leiðir til þróunar og breytinga.  Í skrifum sínum í bókinni The 
Knowledge Creating Company (1995) setja þeir fram lýsingu á náms- 
eða lærdómsferli í hópstarfi sem hefst með umbreytingu þögullar 
þekkingar með félagslegum samskiptum í ljósa þekkingu.  Hér mætti 
hugsa sér að skráðar væru niðurstöður (vinnu)funda eða samþykktir í 
fundargerðir.  Eftir að þessar skráðu upplýsingar fara í einhvers konar 
ferli framkvæmda verður til ný reynslubundin þekking sem halda má 
áfram að virkja og vinna með.  Útkoman verður hugsanlega ný þekking 
sem leiðir til nýbreytni og umbóta í starfseminni. 
 
Lærdómur í starfi leiðir til breytinga 
Tara Fenwick (2005, bls.2) skilgreinir nám eða lærdóm í tengslum við 
störf og skipulagsheildir sem ferli sem leiði til (um)breytinga (e. 
transformation) sem aftur leiða af sér nýja og aukna möguleika í starfi 
og nýjar aðgerðir.  Lengst af hefur þó hið ríkjandi viðmið (t.d. innan 
viðskipta- og stjórnunarfræðanna) varðandi ferlið snúið að móttöku 
einstaklinga á fræðilegri þekkingu og upplýsingum frá kennara eða 
leiðbeinanda (e. individuals’ acquisition).  Námið eða lærdómur á sér þá 
stað í tíma og rúmi aðgreint frá vinnunni.  Yfirleitt leikur kennari eða 
leiðbeinandinn þar stórt hlutverk.  Í brennipunkti slíkrar nálgunar á 
lærdóm í starfi og þekkingarsköpun er því hvorki vinnustaðurinn né það 
lærdómsumhverfi sem hann býður upp á (Elkjaer, 2003).  
 
Síðustu áratugina má segja að athyglin hafi í sívaxandi mæli beinst að 
annars konar sjónarhorni eða viðmiði varðandi lærdóm eða námsferli í 
starfi.  Þá er ferlið ekki skoðað sem einangruð og afmörkuð aðgerð eins 
og það að sitja námskeið heldur er áherslan nú á að athafnir og/eða 
reynsla (stundum má tala um upplifanir) og lærdómur séu tvær hliðar á 
sama hlut (Dewey, 1989; Ellström, 1992; Schön, 1983; Svensson et al., 
2002).   
 
 
Hvernig lærir fólk í starfi? 
Hagfræðingurinn Arrow (1962) varð einna fyrstur innan fræðasviðs 
viðskipta- og hagfræði til að vinna með þessa félags/menningarlegu 
nálgun á lærdóm í tengslum við störfin og skipulagsheildir.  Hann setti 
fram og rannsakaði hugtakið lært af framkvæmd (e. learning by doing) 
þar sem hann greindi og útskýrði árlega framleiðniaukningu í 
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stálsmiðjunni Hornedal í Svíþjóð á 15 ára tímabili (um að meðaltali 2 % 
á ári) án þess að framleiðsluaðferðum væri breytt svo nokkru næmi.  
Arrow dró þá ályktun af gögnum sínum um Hornedal fyrirtækið að 
námsferli fólks við þátttöku og framkvæmd dagsdaglegra athafna í 
starfi skapaði nýja þekkingu sem aftur leiddi til framleiðniaukningar.  
Arrow tengdi hina þöglu þekkingu sem lærdómur við framkvæmd starfa 
skapaði við frekari þekkingarsköpun sem kallaði eftir nýrri tækni eða 
nýrri þekkingu til viðbótar – hugsanlega utanfrá – sem yrði síðan 
hugsanlega undirrót frekari nýsköpunar (sjá í Ívar Jónsson, 2008, bls. 
93).  Spurningin er hér þó áfram: Hvað gerist nákvæmlega í ferlinu 
þegar fólk lærir af því að framkvæma starf sitt? 
 
Fræðimenn eins og Argyris & Schön (1996) (og (Chris Argyris, 
1992/2005) lögðu áhersluna á að námsferli í skipulagsheildum fælist 
fyrst og fremst í reynslunámi (e. learning by experience).  Þegar 
einstaklingar í fyrirtækjum uppgötvi eða verði varir við vandamál eða 
ástand sem er ófullnægjandi hefji þeir meira eða minna meðvitaða 
skoðun eða greiningu (e. inquiry) á athöfnum eða aðgerðum í starfi og 
hugsun eða ígrundun (e. reflection) á samhengi upplifunar, athafna og 
afleiðinganna.  Argyris & Schön byggja þetta sjónarhorn eða nálgun á 
kenningum menntunarfræðingsins og raunsæishyggjumannsins 
(“pragmatistans”) John Dewey (1938)1.  Dewey segir nám eða lærdóm 
byrja með ástandi þar sem er innbyggð spenna, óánægja eða vandamál 
sem hindrar aðgerðir og ásættanlegan árangur (sjá í Argyris & Schön, 
1996, bls. 31.)  Starfsmenn eru hér gerendur og þátttakendur í athöfnum 
þar sem þeir leita skilnings og leiða til að breyta.  Slíkt lærdómsferli í 
anda Dewey tengir saman þögla þekkingu einstaklinga, athafnir í 
hvunndagsvinnunni og nýja starfsreynslu sem verður til.   
 
Enn aðrir eins og Gherardi o.fl. (1998), Engeström (1999 og 2001) og 
Christensen & Lundvall (2004) leggja aðal áhersluna á að gagnkvæm 
samskipti, samræður og skoðanaskipti, t.d. á vinnufundum, hópvinna og 
vinnustaðamenningin sé uppspretta náms eða lærdóms í starfi (e. 
learning by interacting).  Samskipti og samvinna eða hópstarf eru að 
þeirra mati grundvöllur nýbreytni og framfara hjá fyrirtækjum.  
 
                                                 
1 Hér vísast til bóka Dewey (1938) Experience and Education annars vegar og Logic. The Theory of 
Inquiry hins vegar  þar sem hann fjallar um námsferlið sem learning by inquiry, reflection and 
experience 
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Að hverju miðar námsferlið? 
Ferli sem fyrst og fremst miðar að því að “fínpússa” eða slípa til 
„rútínu“, þ.e. gera fólk betur í stakk búið til að leysa ákveðin 
rútínuverkefni og verða sérfræðingar í starfinu er nefnt 
aðlögunarlærdómur eða þjálfun ( í rútínu).  Hér er einungis gerð tilraun 
til að fækka villum og bæta vinnubrögð þannig að aðgerð sé leyst eins 
vel af hendi og vinnureglur kveða á um.  Bilið sem er milli væntrar og 
raun frammistöðu starfsfólks er brúað.  Ekki er breytt grundvallar 
vinnureglum eða viðmiðum og engin þróun eða nýbreytni á sér stað.  
Argyris & Schön (1996, bls.21) tala um einnar lykkju lærdóm (e. single-
loop learning) í sambandi við þetta námsferli.   
 
Námsferli sem sprettur af ófullnægjandi ástandi, þörf eða innbyggðri 
spennu (e. contradictory demands) er annars konar.  Slíkt ástand eða 
innbyggð spenna ýtir undir gagnrýna hugsun og leit að nýjum lausnum 
og tækifærum til þess að breyta og bæta (Bateson, 1972; Engeström, 
2001).  Einstaklingurinn eða starfsmaðurinn á hér oft sjálfur 
frumkvæðið að fyrstu greiningu og túlkun.  Hér er á ferðinni það sem 
Engeström (1999, 2001) kallar skapandi námsferli í starfi (e. expansive 
learning at work).   Argyris og Schön (1996) tala um tveggja lykkju 
lærdóm  (e. double-loop learning).  Þeir segja slíkt námsferli ekki bara 
geta leitt til nýbreytni athafna og afurða heldur einnig breytinga á 
grunngildum (values of theory in use) þeim sem móta menninguna og 
stýra hegðun á vinnustað.   
 
 
 

Skapandi námsferli í hópstarfi 
 

 
Í skapandi námsferli í vinnuumhverfinu er áherslan ekki á að gera 
hlutina rétt heldur að fá nýjar hugmyndir, þora að prófa þær og þora að 
gera mistök og leggja þannig af mörkum bæði í eigin lærdómi í starfi og 
annarra (Svenson, Brulin og Ellström, (2002).   
 
Engeström, (1999 og 2001) líkt og Lave & Wenger (1991) er þeirrar 
skoðunar að athafnasamfélagið (e. the community of practice) skipi 
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lykilsess.  Með athafnasamfélagi vísast til þátttöku í ákveðnum 
(félagslegum) athöfnum eða “practice” þar sem aðilar eru hluti af sama 
vinnuskipulagi og fylgja ákveðnum eða sömu vinnurútínum (Wenger, 
1998).  Ýmsir svo sem Leonard og Sensiper (1998) og Engeström, 
(1999) eru þeirrar skoðunar að samstarf í teymum eða hópvinna sé 
mikilvægt vinnuskipulag sem ýti undir greinandi og skapandi hugsun 
og lausnaleit.  Innbyggð spenna, ójafnvægi eða ófullkomið ástand (sem 
mætti tala um sem vandamál) setur ferlið af stað.   
 
Engeström fylgdist með (tók upp á myndband) hópstarfi á fundum með 
það í huga að greina og rannsaka skapandi námsferli.  Hann (1999, bls. 
384) setti í kjölfarið fram hugmyndafræðileg viðmið (e. conceptual 
framework) eða líkan að því sem hann kallar an expansive learning 
cycle í einum sjö stigum eða fösum.  Hver fasi eða stig tekur ekki 
endilega beint við af öðru heldur er stundum farið fram og til baka milli 
stiganna sjö.   
 
Fyrst kemur það sem hann kallar spurningastigið.  Upp kemur ástand 
þar sem farið er að gagnrýna, lýst er óánægju og spurt er spurninga.  
Næsta stig eða fasi byrjar þegar greining hefst á ástandinu.  Bæði getur 
hún átt sér stað fyrst í hugum einstaklinga sem síðan veður orðræða.  
Fólk fer að tala saman um ástandið og túlka það eða lýsa tilfinningum 
sínum.  Samanburður er gerður við það sem áður er þekkt.  Gagna er 
mögulega aflað sem gefa vísbendingar eða sanna ástand.  Þriðja stigið 
eða fasinn er að koma boðskap eða upplýsingum um hina nýfundnu 
þekkingu (upplýsingar eða útskýringar á ástandi) á framfæri með 
einhverjum þeim samskiptamiðli sem fyrir hendi er.  Þannig verður 
þögul þekking að sýnilegri þekkingu og möguleikinn að skapa farveg 
fyrir fjórða stigið sem er hugmynda- eða lausnaleitarstigið.   
 
Á fjórða stiginu er að mati Engeströms ástandið eða viðfangsefnið 
komið á dagskrá, þ.e. í ákveðinn farveg prófunar, tilrauna og leitar að 
því sem er til ráða (mögulegum lausnum).  Fimmta athöfnin eða 
aðgerðarstigið er það að ákveðin lausn (sem orðið hefur ofan á að prófa) 
er sett í framkvæmd.   Framhaldið eða sjötta og sjöunda aðgerðastigið 
er að ígrunda eftir á og meta hvernig til hefur tekist og hugsanlega að 
festa nýtt verklag, ný vinnubrögð, nýjungar í sessi í starfseminni með 
markvissum aðgerðum.   
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Niðurlag 
 
Tilgangur þessarar greinar er að skoða með tilvísun í fræðileg viðmið 
og sjónarhorn hvernig nálgast megi fyrirbærið nýsköpun í tengslum við 
hefðbundna þjónustustarfsemi.  Athyglinni hefur verið beint að 
námsferlinu í starfi og þeim lærdómi sem á sér stað í vinnuumhverfinu 
sem mögulegum rótum nýsköpunar.  Polanyi (1966) og Nonaka (1991) 
lögðu báðir ríka áherslu á þýðingu hinnar þöglu þekkingar og þess sem 
fólk veit og skynjar innra með sér (e. tacit knowing) í sambandi við að 
uppgötva og skapa nýja þekkingu sem varð að nýbreytni sem flokka 
mætti sem nýsköpun.  Ferlið sem miðar að því að takast á við og leita 
lausna á ófullnægjandi ástandi eða innbyggðri spennu er af Engeström 
nefnt skapandi lærdómsferli en Nonaka og Takeuchi tala um 
þekkingarsköpunarferli eða þekkingarspíral í þessu sambandi.  Í slíku 
ferli er áherslan ekki á að gera hlutina rétt heldur að fá nýja hugmyndir, 
þora að prófa þær og þora að gera mistök og breyta.  
Athafnasamfélagið, samskipti og hópvinna er hér mikilvæg umgjörð 
eða rammi að mati Engeström (1999).  Ferlið er ekki línulegt heldur 
getur það verið skrykkjótt þótt uppbyggingin sé sig af stigi og á 
endanum lokast hringurinn þegar ný þekking og nýbreytni verður 
varanleg.   
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