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Skal læring foregå i praksis, eller tilegner vi os bedst viden på 
skolebænken?  Sådan lyder den klassiske diskussion.  Professor 
og centerleder Bjarne Wahlgren, DPU og chefkonsulent Bent 
Gringer fra Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling  
slår en streg over enten eller-diskussionen og peger på veksel-
virkningen som den vigtigste faktor, hvis efter- og videreuddan-
nelse skal have effekt i praksis.
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	Er	medarbejderen	motiveret?	 Inkluderer	efteruddan-

nelsen	en	overvejelse	over	sammenhæng	med	praksis?		Og	

er	din	virksomhed	gearet	til	at	bringe	medarbejderens	nye	

kompetencer	i	spil?	

	 Det	er	de	spørgsmål,	en	virksomhedsleder	som	mini-

mum	bør	overveje,	før	han	sender	sine	medarbejdere	på	

efteruddannelse.	I	hvert	fald	hvis	han	har	et	ønske	om,	at	

medarbejderne	skal	anvende	det,	de	lærer,	i	praksis.

	 Det	handler	om	transfer;	 	 altså	om	at	overføre	viden	

og	 færdigheder	 fra	 én	 sammenhæng	 til	 en	 anden.	

Transferproblematikken	er	en	generel	pædagogisk	pro-

blematik,	 men	 er	 særlig	 interessant	 i	 forbindelse	 med	

voksen-	og	efteruddannelse,	 fordi	man	i	meget	høj	grad	

lærer	med	henblik	på	at	anvende	det	lærte	på	arbejdsplad-

sen,	fortæller	Bjarne	Wahlgren.	

	 Han	 er	 centerleder	 på	 Nationalt	 Center	 for	

Kompetenceudvikling		(NCK)	på	DPU,	Aarhus	Universitet,	

og	 har	 netop	 udgivet	 forskningsoversigten	 ’Transfer	

mellem	uddannelse	og	arbejde’,	hvor	han	skaber	et	an-

vendelsesorienteret	overblik	over	forskningen	inden	for	

transfer-problematikken.	

”Mit	udgangspunkt	for	at	skabe	en	oversigt	over	forsk-

ningen	 inden	 for	 transfer	 er,	 at	 det	 ofte	 konstateres,	

at	 effekten	 af	 voksenuddannelsesforløb	 er	 begrænset.	

Effekten	 målt	 som	 anvendelse	 af	 det,	 der	 blev	 lært	 i	

undervisningen.	Med	andre	ord,	der	er	for	lidt	transfer,”	

forklarer	Bjarne	Wahlgren	og	peger	på	undersøgelser,	

der	viser,	at	kun	10-15	procent	af	det,	man	lærer	på	en	

efteruddannelse,	bliver	anvendt	i	praksis.

	

Læring	er	knyttet	til	kontekst
Sideløbende	 med	 de	 sidste	 30	 års	 forskning	 i	 transfer	

har	man,	blandt	andet	ud	fra	teorier	om	’situeret	læring’,	

diskuteret,	 om	 transfer	 overhovedet	 er	 et	 anvendeligt	

begreb.	Ud	fra	et	 ’situeret’	perspektiv	er	 læring	bundet	

til	læringskonteksten	og	kan	ikke	løsrives	fra	denne.	

	 ”Sat	 på	 spidsen	 kan	 man	 sige,	 at	 henlagde	 man	 al	

læring	til	praksis,	så	er	man	ude	over	transferproblema-

tikken.	Men	i	sin	ekstreme	form	er	det	jo	noget	sludder.		

Eksempelvis	kan	man	jo	godt	lære	at	køre	bil	og	så	sætte	

sig	op	i	en	traktor	og	køre	den,”	siger	Bjarne	Wahlgren	

og	uddyber:

	 ”Det	er	åbenbart,	at	man	kan	anvende	det,	man	lærer,	

i	nye	sammenhænge.	Det	mener	man	i	øvrigt	også	ud	fra	

et	 ’situeret	syn’.	Her	ville	man	sige:	Det	 tilegnede	kan	

’rekonceptualiseres’,	 altså	 nyfortolkes	 i	 den	 nye	 sam-

menhæng.	Som	jeg	ser	det,	er	der	i	hele	denne	diskussion	

enighed	om,	at	færdigheder	og	viden	kan	overføres	fra	en	

sammenhæng	til	en	anden.	Og	dermed	er	det	relevant	at	

se	på,	hvordan	man	skaber	det	bedste	samspil	mellem	

læringssituation	og	anvendelsessituation.	Hvordan	skal	

vi	 tilrettelægge	uddannelsen,	 så	det,	der	 læres,	 fortsat	

kan	udvikles	i	den	daglige	praksis?	Og	omvendt:	Hvordan	

kan	det,	der	 læres	på	arbejdspladsen,	overføres	 til	den	

formaliserede	undervisning?”

	 Bent	 Gringer	 er	 chefkonsulent	 i	 Statens	 Center	 for	

Kompetence-	 og	 Kvalitetsudvikling	 (SCKK),	 hvor	 han	

blandt	andet	rådgiver	 i	kompetenceudvikling	 i	praksis.	

Han	 er	 enig	 i	 Bjarne	 Wahlgrens	 fremlæggelse	 af	 vek-

selvirkningen	mellem	læringssituation	og	anvendelses-

situation.	Bent	Gringer	fortæller,	at	en	del	af	årsagen	til,	

at	efteruddannelse	ofte	har	for	lav	effekt	i	praksis,	er,	at	

mange	arbejdspladser	forsømmer,	at	 indtænke	læring	i	

praksis:

	 ”Det	er	komplekst	at	arbejde	med	læring	i	praksis,	det	

er	langt	sværere	at	styre,	og	derfor	er	mange	nok	veget	

tilbage	for	at	gøre	det.	Det	er	nemmere	at	sende	folk	hen	

på	en	uddannelsesinstitution	og	sige:	”Lær	det	her	uden	

for	kontekst”,	end	det	er	at	arbejde	med	at	facilitere	læring	

i	praksis	ude	på	arbejdspladserne,”	siger	Bent	Gringer.

	 Han	 fremhæver	 desuden,	 at	 læring	 i	 praksis	 lige	 så	

meget	er	et	perspektiv,	der	kan	anvendes	til	at	forstå	den	

læring, der finder sted på skolebænken. 
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motivation	er	afgørende	for	transfer
Den	forskning,	Bjarne	Wahlgren	gennemgår,	peger	særligt	

på tre variabler, der har indflydelse på transfer – nemlig: 

medarbejderen	selv,	undervisningen	og	forhold	på	arbejds-

pladsen.

	 I	forhold	til	medarbejderen	spiller	særligt	motivationen	

en	stor	rolle.	

	 ”Helt	 grundlæggende	 kan	 man	 sige,	 at	 oplever	 med-

arbejderen	ikke	et	behov,	er	der	ingen	grund	til	at	sende	

vedkommende	på	efteruddannelse,	for	så	bruger	han	det	

ikke.	Medarbejderen	skal	kunne	se	en	fordel	ved	at	lære	og	

anvende	det,	han	lærer,”	siger	Bjarne	Wahlgren	og	peger	på	

en	række	undersøgelser,	der	dokumenterer	sammenhæng	

mellem	det,	man	kan	kalde	jobnytte,	og	transfer.	Nytten	kan	

være	i	forhold	til	at	udføre	det	aktuelle	job,	men	det	kan	også	

være	i	forhold	til	karriereudvikling.

	 Bent	Gringer	genkender	billedet	af	motivationens	betyd-

ning	for	transfer:

	 ”Du	kan	være	på	kursus	i	projektledelse	og	have	en	stor	

motivation	for	at	vende	tilbage	til	arbejdspladsen	og	anvende	

de	nye	redskaber.	Men	motivationen	kan	hurtigt	ændre	sig.	

Det	kan	være,	at	der	er	blevet	skåret	ned	i	den	tid,	du	har	til	

at	løse	opgaven	–	og	at	du	derved	ikke	føler,	at	du	kan	løse	

den	på	en	måde,	du	kan	stå	inde	for.	Det	kan	også	være,	at	

der er kommet nye politikker, du ikke kan identificere dig 

med.	Det	kan	altså	godt	være,	at	man	har	den	nødvendige	

viden	og	færdigheder	til	at	udføre	opgaven,	men	af	den	ene	

eller	anden	grund	vil	man	ikke.	Motivationen	hænger,	som	

jeg	ser	det,	tæt	sammen	med	identitet,	hvem	man	ser	sig	selv	

som	på	arbejdet	og	i	livet,	og	hvad	man	vil	med	sit	arbejde,”	

forklarer	Bent	Gringer.

	 Evnen	 til	 at	 sætte	 målsætninger	 for	 sig	 selv	 og	 tro	 på	

egne	evner	er	nogle	andre	af	de	personrelaterede	faktorer,	

der	spiller	en	rolle	i	forhold	til	transfer,	viser	forskningen,	

tilføjer	Bjarne	Wahlgren.

Når	transfer	kræver	translation
En	forudsætning	for	transfer	er,	at	man	har	lært	det,	der	skal	

anvendes.	At	man	har	lært	det	så	godt,	at	man	er	i	stand	til	at	

anvende	det.	En	sammenfatning	af	international	forskning	

peger	 på,	 at	 ’læring	 med	 forståelse’	 har	 større	 sandsyn-

lighed	for	at	blive	transfereret	–	overført	-	end	læring	på	

gengivelses-	 eller	 genkaldelsesniveau.	 En	 undervisning,	

der	lader	sig	transferere	til	praksis,	lægger	desuden	vægt	

på	transfertræning:

”Det	 handler	 om	 at	 inddrage	 praksis	 i	 undervisningen	

og	 træne	 det	 lærte	 i	 forhold	 til	 forskellige	 anvendelses-

situationer.	Jo	mere	undervisningen	inddrager	elementer	

fra	anvendelsessituationen,	jo	højere	transfer.	Og	jo	mere	

varierede	 eksempler,	 der	 inddrages,	 jo	 bredere	 transfer.	

Transfertræningen	er	et	eksempel	på,	hvordan	man	skaber	

sammenhæng	og	vekselvirkning	mellem	praksis	og	uddan-

nelse.	Og	hvordan	man	kan	bruge	uddannelse	til	at	syste-

matisere	det,	man	ved	fra	praksis,”	siger	Bjarne	Wahlgren	

og	 forklarer,	at	 transfertræningen	har	 forskellige	 former	

–	afhængigt	af,	om	der	er	tale	om	nær	eller	fjern-transfer:

	 ”Skal	et	rengøringshold	lære	at	bruge	et	nyt	rengørings-

middel,	kræver	det	ikke	meget	oversættelse,	og	transfertræ-

ningen	skal	kobles	tæt	til	anvendelseskonteksten.	Skal	man	

derimod	lære	noget	om	miljørisici	ved	brug	af	forskellige	

rengøringsmidler,	er	der	tale	om	fjern-transfer,	der	har	et	

mere	langsigtet	perspektiv.	Fjern	transfer	er	ikke	knyttet	

til	en	eksakt	kontekst,	men	kan	på	sigt	påvirke	måden	at	

anskue	problemet	på.	Her	drejer	det	sig	om	at	 forstå	de	

underliggende	principper	og	begreber.	Og	om	at	træne	i	at	

anvende	det	lærte	i	mange	forskellige	kontekster.	Træning	

i	 problemløsning	 er	 et	 godt	 eksempel	 på	 fjern-transfer,	

altså	 en	 læring	 som	 kan	 overføres	 og	 anvendes	 i	 mange	

sammenhænge.”	

Arbejdspladsen	skal	kunne	og	ville
Noget	af	det,	både	Bjarne	Wahlgren	og	Bent	Gringer	tillæg-

ger	måske	størst	betydning	for	transfer,	er	forholdene	på	

arbejdspladsen.	De	organisatoriske	forhold	og	de	personlige	

relationer	er	noget	af	det,	der	enten	kan	fremme	eller	stå	i	

vejen	for	at	anvende	ny	viden	i	praksis.	

	 Som	 Bent	 Gringer	 udtrykker	 det,	 kan	 man	 vide	 nok	

så	meget	og	have	en	stor	motivation	for	at	anvende	lærte	

færdigheder,	men	hvis	ikke	forholdene	på	arbejdspladsen	til-

lader,	at	man	får	lov	til	at	bruge	det,	er	der	ingen	transfer.

	 ”Det	kan	være,	du	er	blevet	uddannet	 til	projektleder,	

for	igen	at	bruge	det	eksempel,	og	kommer	tilbage	til	en	

arbejdsplads,	der	ikke	har	nogen	projekter.	Eller	til	en	ar-

bejdsplads,	der	ikke	er	projektmoden.	Det	kan	også	handle	

om	den	måde,	du	bliver	modtaget	af	kollegerne	på.	Bliver	

du	mødt	af	en	holdning	om,	at	’du	skal	ikke	tro,	du	er	noget’,	

lukker	du	ned,	hvorimod	en	positiv	modtagelse	får	dig	til	at	

lukke	op.	Pointen	er,	at	du	kan	vide	det	samme	i	forskellige	

kontekster,	men	konteksten	er	afgørende	for,	hvordan	og	om	

din	viden	og	dine	færdigheder	kan	folde	sig	ud,”	forklarer	

Bent	Gringer.

	 Bjarne	Wahlgren	taler	om	transferklimaet	som	afgørende	

for	transfer:

	 ”Nogle	af	de	største	hindringer	for	transfer	er,	at	man	ikke	

formår	at	implementere	det	lærte	i	praksis,	og	at	man	ikke	

arbejder	systematisk	med	det.	Det	er	ikke	det	samme	som,	

at	man	ikke	vil.		Men	enten	har	man	for	travlt,	man	skal	lave	

noget	andet,	eller	der	er	en	modstand	på	arbejdspladsen.	

I	mange	tilfælde	tror	jeg,	en	arbejdsplads	kan	have	stort	

   Jo mere undervisningen inddrager elementer 
fra anvendelsessituationen, jo højere transfer. 
Og jo mere varierede eksempler, der inddrages, 
jo bredere transfer.
Bjarne Wahlgren
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udbytte	af	at	arbejde	med	uddannelseskulturen	og	ønsket	

om	forandring,	samtidig	med	at	man	sender	medarbejderne	

på	efteruddannelse.”

	 Det	kan	Bent	Gringer	tilslutte	sig.	

	 ”En	virksomheds	kompetencer	bor	i	højere	grad	i	relatio-

nerne	mellem	folk	og	i	den	organisatoriske	sammenhæng	end	

inde	i	den	enkelte	medarbejders	hoved.	Det	betyder,	at	man	

ikke	nødvendigvis	øger	organisationens	kompetencer	ved	

at	kompetenceudvikle	individerne.	Måske	skal	der	justeres	

på	 ledelsesstilen,	de	organisatoriske	forhold,	 forskrifterne	

for	arbejdets	udførelse	–	eller	på	det	kollegiale	miljø	–	for	at	

organisationen	som	helhed	bliver	bedre.	I	forlængelse	af	dette	

er	det	derfor	afgørende	for	organisationens	kompetencer	–	og	

for	transfer,	at	virksomheden	har	en	strategi	med	at	sende	sine	

medarbejdere	på	efteruddannelse,”	fastslår	Bent	Gringer

Af eva Frydensberg Holm

asterisk@dpu.dk	
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01 det er helt afgørende for transfer, at den lærende har et 

behov for at lære det, der bliver undervist i, og kan se nytten 

af det, der læres, i forhold til arbejdssituationen. Hvis den 

lærende indgår aktivt i valget af undervisningsindhold i 

forhold til det oplevede behov, øges transfer.

02 Hvis den lærende har en klar målsætning i forhold til 

anvendelsen, og hvis den lærende har eller oparbejder 

selfefficacy, øges transfer. målsætningen skal være ambitiøs, 

men realistisk, og i læringsprocessen skal den lærende 

opleve progression i forhold til målet med undervisningen.

03 Som en konsekvens heraf skal undervisningen 

tilrettelægges på en sådan måde, at elementer fra 

arbejdspladsen indgår og bliver behandlet. behandlingen 

skal ske med henblik på, hvad det lærte kan anvendes til i 

den konkrete sammenhæng.

04 Jo flere eksempler og jo mere varieret eksemplerne 

bliver anvendt i forhold til anvendelsessituationer, jo mere 

transfer – både nær- og fjern-transfer.

05	 Transfertræning i undervisning er mere effektiv  

end transfertræning efter undervisningen. effekten af 

transfertræning ser ud til at afhænge af anvendelses-

situationen. der skal opleves et behov for transfertræning, 

hvis træningen skal fremme transfer.

06 Underviseren er en vigtig faktor. Tillid til underviser og 

mulighed for at drøfte anvendelse med underviser øger 

transfer.

07 en forudsætning for transfer er, at arbejdet er tilrettelagt 

på en sådan måde, at det muliggør transfer. Hvis arbejdet 

tilrettelægges på en sådan måde, at det fremprovokerer 

transfer, øges den.

08 en væsentlig faktor er de sociale relationer på 

arbejdspladsen. Støtte fra kolleger – især kolleger i samme 

(uddannelses-) situation – fremmer transfer. Støtte fra 

ledelsen – gerne i form af belønning – fremmer transfer.

09 Posttræningsprogrammer, for eksempel i form af løbende 

(tvungen, skriftlig) refleksion over læring og anvendelse, 

fremmer transfer.

Kilde: ’transfer mellem uddannelse og arbejde’ af Bjarne 
Wahlgren. Se www.ncfk.dk

NI	fORHOLd,	dER	HAR	bETydNINg	fOR	TRANSfER:


