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Agenda 

• Litt om tema, målsettinger og ambisjoner med 

KA-Lip.  Bassam

• Inspirasjon foredrag fra Yvonne Bjerke 

Statsbygg

• Forslag til ambisjoner/aktiviteter og neste steg?  
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Hva er læring i prosjekt-baserte 

organisasjoner?

• Er et paraply konsept 
for metoder og 
strategier for å ivareta 
deling av kunnskaper 
og erfaringer:
– mellom prosjekter 

(Inter-prosjektlæring)

– mellom prosjekter og 
moderorganisasjonen 
(organisasjonslæring) 

– i prosjektet. (Intra-
prosjektlæring)

– Mellom organisasjoner 
(Cross 
organisasjonslæring) 
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Hva vet vi tema? 1

• Det er vanskelig 

– Mange prosjektbaserte 

organisasjoner sliter 

med å lære av sine 

tidligere 

prosjekterfaringer.

• (Noen må reflektere 

og lære bort noe 

nyttig og noen andre 

må få tid til å 

absorbere, integrere 

og bruke denne 

kunnskapen) 

• Ulike kontekster 
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Hva vet vi om tema? 2

• Mulig Årsaker

– Tvil om nytteverdi  

– Manglende tid

– Metoder for samling og deling er ikke bra nok

– Manglende dedikasjon til kunnskaps-deling

– Ulike prioriteringer 

– Vanskelig å sortere relevante og nyttige kunnskaper 

fra tidligere prosjekter

– Det tar tid å absorbere kunnskaper (på individ- og 

organisasjonsnivå) 
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Hva vet viom tema? 3

• Deling av erfaringer på tvers av organisasjoner 

er nærmest fraværende 

– Konkurranse

– Metoder 

– Databaser /bruk av digitale løsninger 
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Målsettinger med KA-LiP

• 1) Belyse ulike utfordringer knyttet til læring i 

prosjektbaserte organisasjoner

• 2) Dele erfaringer med vellykkede metoder eller 

tilnærminger til læring i prosjekter

• 3) Belyse strukturelle og kulturelle forutsetninger i 

organisasjoner som er nødvendige for å styrke 

rollen av læring i prosjekter

• 4) Utvikle i felleskap konseptuelle og praktiske 

løsninger som styrker rollen av kunnskaps- og 

erfaringsdelen mellom prosjekter.
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Ambisjonene: Hva kan vi gjøre sammen? 

• Dele
– Diskutere og dele på praktiske eksempler på metoder eller 

strategier for deling av erfaringer mellom prosjekter eller i 
prosjekter

– Diskutere og dele på gode løsninger for deling av kunnskaper 
mellom organisasjoner. Hva skjer med all den kunnskapen?

• Reflektere  
– Finne ut mer om hva kan vi faktisk lære av prosjekter 

– Ha fokus på andre type prosjekter enn ingjeniør-prosjekter

• Utvikle 
– Utvikle standard for dokumentering av lessons-learned fra 

prosjekter

– Utvikle modeller for beregning av hva det koster å ikke lære av 
tidligere erfaringer (re-inventing the wheel)?

– Utvikle og teste modeller for måling av læring fra prosjekter




