
Hvornår giver det værdi 
at tage af sted?  

– om effekt og transfer af 
efteruddannelse 

Fag-konference: Genopdag efteruddannelsen!  
Mediernes Efteruddannelse 6. juni 2016, Politikens Foredragssal 
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 Den brændende 
platform for dette 
oplæg 



Baggrunden… 
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Hvordan skaber vi udvikling ? 
omverden 

organisation 

MUS, dialog om udviklingsplaner 

kompetenceudviklings 
-aktiviteter 

uddannelse og læring i praksis 

kompetencestrategi 

fede oplevelser 

ny adfærd 

læring og nye  kompetencer 

realisere resultater 

ny effekt 

transfer til konteksten 

ny praksis 

udfordringer 

forretningsmål og -strategi 

kritisk vigtige resultater 

kritisk vigtig adfærd 

kritisk vigtige kompetencer 

HR-strategi 

kvalitet 
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COURAGEOUS TRAINING: Bold Actions for Business Results  | February 2008          
© 2008 Advantage Performance Group 

  

COSTS 

RETURN 

Predictable Training Impact Distribution 

> 15% 
DID NOT TRY IT AT 

ALL 

< 70% >  
RIED IT TO SOME EXTENT BUT 

GAVE UP  

< 15%  
TRIED IT AND GOT 
POSITIVE RESULTS 

UNREALIZED VALUE 



Der er altså 
noget, der 
smutter!  

Rigtig meget 
faktisk! 

Hvorfor? Og 
hvad kan vi 
gøre ved det? 



Gringer Inc 

 Kompetenceudvikling handler 
ikke kun om viden og 

guddommelig inspiration... 



Kompetencer er andet end faglig viden: 

 Det kan godt være, at man ved og har lært noget. Men det er ikke det 
samme som, at man kan - eller vil - bruge det i praksis ! 
 (Eller at man må...) 

 
viden kunnen 

mening og identitet 



Hvad er kompetence? 

•  Viden, know what: Hvad ved vi lidt/meget om? Kan være tavs eller 
eksplicit. Læres f.eks. på kurser, gennem læsning af bøger og manualer, 
eller ved at folk fortæller én noget mm… 

•  Kunnen, know how: Hvad kan vi med det, vi ved – netop i den konkrete 
sammenhæng med kolleger, chefer og regler? Kan trænes udenfor 
konteksten, men læres ofte i praksis i konteksten ved deltagelse, 
afprøvning, efterligning, simulation mm… 

•  Mening/identitet, know why: Hvad vil vi udrette med det, vi ved og 
kan, hvad giver mening for os og gør os til dem, vi er eller gerne vil være? 
Påvirkes i praksis feks. gennem refleksion over praksis. Det kan være 
uformelt i hverdagen eller i en formaliseret dialog f.eks. i MUS  

Viden + kunnen + identitet/mening, der løbende 
forhandles med de andre i den kontekst, hvor man i 
fællesskab opretholder en praksis   



Kirckpatricks 4 niveauer: 
Niveau 1: Har du en god oplevelse? 
Niveau 2: Lærer du noget? 
Niveau 3: Slår det lærte om i praksis? 
Niveau 4: Skaber den nye praksis resultater? 
(Niveau 5: Er der ”return on investment”?) 



Transfer: Når det lærte slår om i praksis 



Hvad der foregår UNDER kurserne er – mod forventning - ikke det vigtigste! 



Robert O. Brinkerhoff 

•  Den amerikanske professor Robert Brinkerhoff, Western Michigan University, 
har i mange år forsket i effekt at læringsaktivitet. Hans undersøgelser bl.a. for 
Verdensbanken viser, at det kun er ca. 15 procent af al uddannelse, der har 
tydelig, målbar og positiv effekt for arbejdspladsen. 

•  Hans forskning viser heldigvis også, at vi kan få væsentligt mere ud af de 
ressourcer vi bruger, hvis vi tænker læringen ind i et strategisk forløb. 

•  Han er kendt for 40-20-40 reglen, som bygger på en omfattende 
analyse af, hvornår træning IKKE havde effekt: I 40% af 
tilfældene skyldtes det forhold før træningen, i andre 40% 
forhold efter træningen. Kun 20% hidrørte fra ”dårlig” træning. 
Konklusion: Brug væsentlig mere energi på ”før” og ”efter”. 

•  Brinkerhoff har skrevet en stribe bøger og artikler, og mange af hans principper 
er samlet i begrebet om ”High Impact Learning”. 

 
Læs mere 
•  Tim Mooney and Robert O. Brinkerhoff: “Courageous Training: Bold Actions for Business Results”. Berrett-Koehler Publishers 

2008  
•  Robert O. Brinkerhoof and Anne M. Apking: ”High Impact Learning”. Basic Books, 2001. 
•  Interview med Robert O. Brinkerhoff: http://www.kompetenceudvikling.dk/content/interview-med-brinkerhoff 
•  ”There is no general 40-20-40 rule”. Blog-indlæg af Bent Gringer 

http://www.kompetenceudvikling.dk/blog/brinkerhoff-there-no-general-402040-rule 

 



© BTS 2010 

Failure Mode Analysis – Top Six causes?  
  

“Before” - Preparation 
and Readiness 
Senior leaders did not see how 
the training could help the 
business and failed to support it 

Trainees were not motivated to 
participate 

Managers of trainees did not 
understand how the training 
would benefit them or their goals 

Trainees did not see exactly how 
they could use the training in 
their work 

Managers did not encourage 
trainees to participate 

  

  

“During” – Conduct 
Learning Intervention 
 

The training facilitators did 
a bad job 

The materials were not 
relevant to trainees 

The trainees were not 
capable of learning the 
content 

The training materials 
were poorly organized 

The sessions were 
scheduled at inconvenient 
times 
  
  

  

“After” – Support Performance 
Improvement  
 

Managers did not hold trainees 
accountable for applying the learning 

The incentives for continuing to follow 
existing procedures were still attractive 

The measurement and feedback 
systems were not sufficient to track new 
behaviors 

Trainees did not get good coaching in 
how best to use the new behaviors they 
learned in training 

Managers were pressured to keep top-
line revenues up and told trainees to 
just focus on doing things the way they 
used to 
  
  
  

Robert Brinkerhoff 
København 13. september 2011 

40% 20% 40% 



Hav altid det højere 
formål med på 
bagsmækken! 



“Impact maps” 

Hvordan vil jeg 
bruge den nye 
læring i praksis i 
mit arbejde? 
Hvad skal jeg 
gøre anderledes 
i mit job efter 
den planlagte 
kompetence-
udvikling?  
- og i hvilke 
situationer?  
 

Hvilke mål i 
organisationen 
vil mine resulta-
ter understøtte?  
Hvilke overord-
nede mål på 
arbejdspladsen, 
fremmer jeg ved 
at bruge den nye 
læring? (fx mål i 
afdelingen eller i 
strategien) 
 

Hvilke resul- 
tater opnår jeg? 
Hvilke resultater 
opnår jeg ved at 
bruge den nye 
læring i praksis. 
Og hvordan kan 
man se, at 
resultaterne er 
nået? 
 

Hvad lærer jeg? 
Hvad er de 
vigtigste 
kompetencer, 
færdigheder, 
viden eller 
holdninger, jeg 
får fra den aftalte 
kompetence-
udvikling?  
 

 

Performance 
On-the-job 
application 

Results 
Business goals 

 
 

Performance 
Key results 
 
 

Capability 
Key Competencies 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Bjarne Wahlgren 

•  Man kan overføre det lærte fra én kontekst til en anden 
•  Men transfer sker ikke altid. Hvilke variabler afgør, om det sker? (Om det 

lærte kan ”rekonceptualiseres”?): 
•  medarbejderen selv (35%) 
•  Undervisningen (20%) 
•  forhold på arbejdspladsen (45%) 
 
Læs mere 
•  Bjarne Wahlgren (2009): Transfer mellem uddannelse og arbejde, NCFK august 2009 
•  Transfer kræver træning. Interview med Bjarne Wahlgren og Bent Gringer, Asterisk 49, 2009 
•  Bjarne Wahlgren (2013): TRANSFER I VEU: Tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer 
•  http://www.dpu.dk/viden/transfer/ 
•  http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/

Transfer_mellem_uddannelse_og_arbejde.htm 
•  http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/

Hvorfor_er_det_saa_svaert_at_anvende_det_man_har_laert.htm 



Efter uddannelsen –  
anvendelsen i  

konteksten 40-45% 

Fokus på forventnings-
afstemning, målsætning, 
målforpligtelse  

Opbyg intentionalitet - og 
forståelse af hvordan det lærte 
skal bruges og kan skabe 
strategisk værdi. Det 
strategiske ønske, impact 
maps, impact boosters, 
forpligtelse på målet 

Motivation og mening,  

Opbyg tiltro til egne evner 
Påbegynd deltagernes læring, 

f.eks. forberedelse af case, 
refleksionsopgave, læsning af 
artikel, interview, mobiliser 
eventuelle ledere, kolleger etc. 

Selve undervisningen – opbyg-
ning af viden og forståelse, 
træning af færdigheder, dialog 
om meningen, reframing, nye 
handlingsperspektiver 

Underviseren skal være god! 
(vidende, engageret, troværdig, 
bryde sig om kursisterne) 

Træning i at anvende det lærte i 
forskellige situationer  

Kobling til praksis og egne ar-
bejdsudfordringer, hvad vil du 
gøre, når du kommer hjem etc.. 

Refleksionspauser, læringslog’er 

Aftaler om opfølgning 

Det handler om opfølgning  og 
implementering af det lærte = 
forankring, ændring af adfærd.  

Performance-forbedringer/transfer 
understøttes ved at arbejde med 
organisation, ledelse, kolleger... 

Efterspørger og anerkender 
dagligdagen ny viden, nye 
færdigheder og ny adfærd ? 

Efterspørger lederne det lærte og 
ændringen i adfærd? 

Gør kollegerne ?  

Brug endvidere opfølgnings- og 
hjemme-opgaver og postunder-
visning, f.eks. at deltage i kollegas 
møder, supervision og netværk  

 

Før uddannelsen –  
medarbejderen selv  

35-40%  
Undervisningen 20% 

Inspireret af Robert Brinkerhoff og Bjarne Wahlgren 

Hvordan får vi effekt af efteruddannelse?  



Brinkerhoff / Wahlgren 

Før kursus / 
uddannelse  
• Fokus på forventnings-
afstemning, målsætning, 
målforpligtelse  
• Opbyg ”intentionalitet” -  
hvilken forskel skal det og 
du gøre bagefter? 
• Motivation og mening,  
• Tiltro til egne evner 
• Begynd deltagernes læring 
lang tid før, stil dem 
spørgsmål, inter-esser dig 
for svaret, lav aftaler om 
ideer etc.  
• Hvordan fungerer det i 
konteksten på 
arbejdspladsen? 

40%  

Undervisningen / 
under kursus …  
• Underviserens engagement 
• Opbygning af viden og forståelse, 
træning af færdigheder, dialog om og 
snak om mening (og holdninger) 

ç    Udstræk kurset i tid    è 
• Træning i at anvende det lærte i 
mange forskellige sammenhænge, 
diskussion af situationer/
perspektiver,  
• Kobling til praksis, egne cases og 
arbejdsudfordringer, handleplaner, 
ide-log, hvad vil du gøre, når du 
kommer hjem etc.. 
• Refleksionspauser, check-out bilag 
etc.. 

20% 

Efter kursus / 
uddannelse 
• Det handler at gøre noget 
anderledes 
• Folks vaner er stærke, når 
først de kommer hjem 
• Er der nogen, som hjælper, 
støtter, interesserer sig for… 
• Efterspørger og anerkender 
kolleger, ledere, ”kunder” i 
dagligdagen den ny viden, nye 
færdigheder og ny adfærd ? 
• Hvordan fungerer det i 
konteksten på arbejdspladsen? 

40% 

arbejdet med de personlige faktorer 
arbejdet med konteksten  



Lederens rolle? 



Før: Stil deltagerne spørgsmålet: Hvorfor er du 
på netop dette kursus? 
Brug noget tid på disse spørgsmål med hver enkelt medarbejder før kurset (eller sørg for en 
nøje instruktion og sæt dem sammen i 2-3-mandsgrupper i starten af kurset). Eller – hvis ingen 
spørger dig – så gør det selv! 
 
• Hvad regner du med at lære og få af (nye) kompetencer fra netop dette kursus? 
• Hvad vil denne læring/kompetencer sætte dig i stand til at gøre (eller gøre anderledes)? 
• Hvad vil din ændrede adfærd føre til af resultater i din organisation eller i dit liv? 
• Har du en konkret problemstilling, som du vil holde dette kursus op imod (fortæl chefen / 
kursuslederen / de andre kursister om den – hold fast og giv lyd undervejs, hvis du ikke kan 
skabe forbindelse!)   
 
Det øger Wahlgrens ”personlige faktorer”: Behov, motivation - bevidsthed og ønsket om at 
anvende det lærte, målsætning, evne til at sætte mål, målforpligtelse, mening og giver mulighed 
for at sætte ind ift. tiltro til egne evner, selvtillid. 
 
Kan bruges på hele uddannelser eller på dele, moduler, kurser, fagblokke….. 
 



Efter: Forbind kurset med deltagernes 
virkelighed og lær dem at holde fast i læringen 
•  Engagement og motivation for ændringer er godt – men vaner er umanerligt seje!!!! 
•  Medarbejderne – og deres hjerner - har brug for hjælp ! 
 
Lær medarbejderne at involvere deres leder, f.eks. således 
•  Gennemgå hvad du vil lære og derefter gøre anderledes sammen med din leder/formand 
•  Få din leders commitment til, hvad du gerne vil gøre eller realisere. 
•  Aftal med din leder, hvordan hun/han kan hjælpe dig med at rydde organisatoriske og 

arbejdsmæssige forhindringer væk. 
 
Lær medarbejderne at bruge en anden frivillig som buddy, f.eks. således 
•  Brug din buddy. Sørg for, at hun/han spørger ind til dine intentioner og til, hvad hun/han kan 

gøre for at hjælpe med at realisere dem. 
•  Lav opfølgningsaftaler: Formuler 1-2-3 punkter og/eller lav en plan. Læg et tjek ind i din 

kalender efter f.eks. tre eller seks måneder. 
•  Book din leder og/eller din læringsbuddy til en samtale, så du holder dig selv – og din(e) 

hjælper(e) – fast på, at det altså var alvor. 



 Kunne man 
bruge en 
kollega? 



Tavs refleksion  Giver noget af dette dig anledning til at gøre noget anderledes allerede 
nu - f.eks.  forberede noget, tale med nogen, skifte kurs, lægge vægten 
et andet sted eller lignende? Lav et notat om det lige her: 

 


