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1 minut i stilhed
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Robert W. Brinkerhoff: 
Kun 15% af det, vi 
lærer, slår om i praksis

COSTS

RETURN

> 15%
DID NOT TRY IT AT 

ALL

< 70% > 
TRIED IT TO SOME EXTENT BUT

GAVE UP 

< 15%
TRIED IT AND GOT 

POSITIVE 
RESULTS

UNREALIZED VALUE

T. Mooney and R. Brinkerhoff: COURAGEOUS TRAINING - Bold Actions for Business Results © 2008 Advantage Performance Group
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Steps for deltageren

• Forstod I, hvad I hørte?

• Tog I det til jer?
• Lærte I noget? 

• Kan I huske det? 

• Er der en praktisk ladsiggørlig dimension? 

• Kan I omsætte det i jeres kontekst? 

• Er der efterspørgsel og anerkendelse efter det nye hjemme 
• – eller er der modstand fra kolleger, ledere, hverdagen? 

• Har I overskud til at fravige jeres vaner og rutiner, eller er I pressede?

Gringer Inc

Robert O. Brinkerhoff
• undersøgelser bl.a. for Verdens-banken viser, at det kun er ca. 15 procent af al uddannelse, 

der har tydelig, målbar og positiv effekt for arbejdspladsen.
• vi kan få væsentligt mere ud af de ressourcer vi bruger, hvis vi tænker læringen ind i et 

strategisk/længere forløb.
• Brinkerhoff er kendt for ”før/under/efter” eller 40-20-40-reglen: Brug 

væsentlig mere energi på ”før” og ”efter”, end vi plejer

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%)
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Undervisningen
20%

Efter uddannelsen –
anvendelsen i 

konteksten
40-45%

Hvordan får vi mere transfer og effekt af kurser 
og uddannelse? 

forventninger

motivation
intentionalitet og strategisk nytte

forpligtelse

tiltro til egne evner 

undervisning

underviseren
træning i anvendelse

kobling til egen praksis 

opfølgning

opfølgning og forankring: 
efterspørger og anerkender 
dagligdagen ny viden, nye 
færdigheder og ny adfærd ?

fungerer det i konteksten?

er der nogen, som hjælper?

Før uddannelsen –
medarbejderen selv 

35-40% 

Inspireret af Robert Brinkerhoff og Bjarne Wahlgren

Gringer Inc

Efter uddannelsen –
anvendelsen i 

konteksten 40-45%

Fokus på forventnings-
afstemning, målsætning, 
målforpligtelse 

Motiver og skab mening 

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

Opbyg forpligtelse på målet

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 i 
organisation, ledelse, kolleger...

Folks vaner er stærke, når først de 
kommer hjem. Er der nogen, som 
hjælper, støtter, interesserer sig…

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 transfer og effekt af uddannelse? 
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Hvordan får vi mere transfer og effekt… 

forventninger

motivation
intentionalitet og strategisk nytte

forpligtelse

tiltro til egne evner 

Før uddannelsen –
medarbejderen selv 

35-40% 

Inspireret af Robert Brinkerhoff og Bjarne Wahlgren

Deltager, hvordan?
• Hvorfor netop dette kursus? Overvej hvad du gerne vil 

blive bedre til og hvad du derfor gerne vil lære.
• Tænd for læringslampen, læs en lille smule, se et 

video-klip før kurset
• Tal med en kollega eller lederen om ”vejen til praksis”

Leder, hvordan?
• Overvej hvad der er brug for, at din medarbejder lærer
• Tal med medarbejderen, der skal på kursus før kurset.
• Efterlys 1-2-3 ideer og sæt en konkret aftale efter kurset 

i kalenderen

Underviser/træner, hvordan?
• Kontakt til kursisten via mail, telefon, før-video, før-

møde (zoom)
• Tænd for intentionen
• Etabler buddy-ordning
• Tal med lederen

Gringer Inc

Undervisningen
20%

Hvordan får vi mere transfer og effekt …

undervisning

underviseren

træning i anvendelse

kobling til egen praksis 

opfølgning

Inspireret af Robert Brinkerhoff og Bjarne Wahlgren

Deltager, hvordan?
• Vær aktiv! Insister 

på, at dine 
udfordringer 
adresseres

• Husk og hold fast i 
din intention

• Tag pauser, hvor du 
tænker over, hvad 
du kan bruge det 
lærte til og hvordan

Leder, hvordan?
• Du kan ikke gøre så 

meget her
• Men hvis der er 

”mellemliggende 
opgaver” kan du…

Underviser/træner, hvordan?
• Opbygning af viden og 

forståelse
• Træning i at anvende det 

lærte i forskellige situationer
• Kobling til praksis og egne 

arbejdsudfordringer 
• Dialog om meningen, 

reframing
• Nye handlingsperspektiver
• Tavs refleksion
• Idelogger
• Faglige genbesøg/repetition
• Sæt implementering og 

handleplaner på programmet 
under kurset

• Aftaler om opfølgning
• Buddyordninger

,
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Efter uddannelsen –
anvendelsen i 

konteksten
40-45%

Hvordan får vi mere transfer og effekt…

opfølgning og forankring: 
efterspørger og anerkender 
dagligdagen ny viden, nye 
færdigheder og ny adfærd ?

fungerer det i konteksten?

er der nogen, som hjælper?

Inspireret af Robert Brinkerhoff og Bjarne Wahlgren

Deltager, hvordan?
• Hold fast i din intention og i dine ideer
• Brug din buddy
• Involver dine kolleger
• Benyt dig af de faglige genbesøg, du får serveret

Leder, hvordan?
• Tal med medarbejderen, efterlys 1-2-3 ideer 
• Efterspørg ny handlinger
• Ryd forhindringer af vejen
• Hjælp med at bearbejde kontekst og kolleger
• Anerkend nye handlinger

Underviser/træner, hvordan?
• Kontakt til kursisten via mail, telefon, før-video, 

eftermøde (zoom)
• Tilbyd små faglige genbesøg i form af slides, en lille 

filmstump, en artikel eller en checkliste

Gringer Inc

Selve mødet Efter mødet

Hvordan får vi bedre effekt af f.eks. møder? 

Tænd for deltagernes intention

Stil et spørgsmål

Kontakt til alle mødedeltagerne

Afstem deres forventninger

Bed dem om at tale med….

Hør hvad der er vigtigt for dem

Lav dit møde om !!!

Brug tid på intentionerne og skab 
en kobling til folks egen praksis 

Mindre envejsinformation - mere 
aktivitet og involvering

Mere ”hvad skal du hjem og gøre”: 
Det første skridt, ikke hele planen.

Hvad kan din suppleant/klub gøre? 

Byg forpligtelse ind – evt. to og to i 
en buddy-ordning 

Kontakt til alle mødedeltagerne

Genbesøg det faglige indhold – små 
video-klip, artikler, quiz, remindere

Har de fået gjort det de ville?

Har de en makker – kører det?

Hvad kan du gøre for at hjælpe? 

Efterspørge at der sker noget

Anerkende det som sker i praksis

Før mødet

Inspireret af Robert Brinkerhoff og Bjarne Wahlgren
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Wahlgren / Brinkerhoff kombineret
”før” ”under” ”efter”

Den lærende
/kursisten

/deltageren

/kurset
/underviseren

/(efter)-
uddannelses-
institutionen

Anvendelses-
konteksten
/arbejds-
pladsen

Gringer Inc

Wahlgren / Brinkerhoff kombineret
”før” ”under” ”efter”

Den lærende
/kursisten

/deltageren

/kurset
/underviseren

/(efter)-
uddannelses-
institutionen

Anvendelses-
konteksten
/arbejds-
pladsen

forventninger
motivation

intentionalitet og strategisk nytte
forpligtelse

tiltro til egne evner 

Er konteksten/organisationen klar og parat til praksis-ændringer?
Er rammerne i orden?

Er der nogen, som bemærker, efterspørger, anerkender ændringerne?
Er der nogen, som kan og vil hjælpe?

Er der organisatoriske rutiner, er der plads til nye? 
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Mere transfer af kurser for praksispersonale
”før” ”under” ”efter”

Den lærende
/kursisten

/deltageren ? ? ?
/kurset

/underviseren
/(efter)-

uddannelses-
institutionen ? ? ?

Anvendelses-
konteksten
/arbejds-
pladsen ? ? ?

Gringer Inc

20 ideer …
”før” ”under” ”efter”

Den lærende
/kursisten

/deltageren

1. Afdæk målgruppen og afstem 
deltagernes forventninger. Mails 
med spørgsmål, 
telefonopringninger…

2. Styrk deltagernes intention ved at få 
dem til at tænke over, hvad de selv 
gerne vil bruge kurset til. YouTube-
video med koncept, opfordring til at 
”tænke over tre ting, dialog via 
elektroniske platforme…

8. Afstem forventninger og arbejd med 
folks intention i starten af kurset, hvis 
det ikke er sket før.

9. Tænk over – og tal gerne med kursisten 
om - hvilke konkrete 
problemer/udfordringer, kursisten har i 
relation til dagens emne. Tag endnu 
mere udgangspunkt i deltagernes 
dagligdag og særlige udfordringer. 

15. Hjælp deltagerne med at fastholde 
deres intention og få ført deres ideer 
ud i livet i dagligdagen. Send en 
mail eller et brev eller ring og sig tak 
for et godt kursus til kursisterne, 
mind dem om deres ideer, 
intentioner og buddy. 

/kurset
/underviseren

/(efter)-
uddannelses-
institutionen

3. Gør reklame for og styrk 
deltagernes forberedelse til kurset. 
Deres glæde og effekt af kurset 
afhænger af deres forberedelse. 

4. Begynd relationsarbejdet med/mel-
lem kursisterne. Facebook-grupper, 
”buddy”-ordninger, blå bøger…

5. Start den faglige læring før kurset 
med webinarer, videospots, tests og 
dialoger om ting, som skal 
behandles på kurset

10. Skab et godt læringsmiljø og kobling til 
deltagerne (og deres udfordringer).  
Brug pauser til vidensudveksling
mellem kursisterne og til at skabe et 
”mellemrum”, hvor man selv kan 
komme på banen.

11. Starte arbejdet med transfer allerede 
under kurset. Brug spørgsmål a la 
”Ideer til noget du eller andre skal gøre 
anderledes, når du kommer hjem” og 
stil dem mange gange undervejs.

16. Lad deltagerne genbesøge det 
faglige indhold. Udsend faglige 
materialer (artikler, powerpoints, 
fotos af noter, fotos af post-its, små 
videospots, osv.) eller link hertil via 
mail – highlight de særlige pointer

17. Forlæng kurset og samværet med 
kursisterne via FB-grupper og 
chatrooms og faglige mails/opslag 
fra underviseren 

Anvendelses-
konteksten
/arbejds-
pladsen

6. ”buddy”-ordninger…

7. Få kursisten til at kommunikere med 
klubbestyrelse/suppleant før kurser 
om, hvad der er arbejdspladsens 
store udfordringer, og hvordan det 
lærte skal udnyttes. Og gerne få 
dem til at hjælpe med at efterspørge 
og organisere arbejdet efter kurset. 

12. Giv deltagerne hjælp og støtte til 
transfer, forankring og implementering, 
når de kommer hjem. Gør 
formidlingsopgaven nemmere for 
kursisterne. 

13. Organiser buddy-ordninger/buddy-
check under kurset. Aftalen om, hvem 
der ringer eller SMSer med hvem og 
hvornår skal være på plads, inden det 
fysiske kursusmodul er slut. 

14. Check-ud med ”Det første skridt 
derhjemme” evt. med buddy

18. Understøt forandringer og 
implementering hjemme i kursistens 
dagligdag. Lav webinarer / virtuelle 
post-møder, hvor deltagernes 
udfordringer i dagligdagen kan 
komme frem, og hvor de kan få 
sparring.

19. Etabler en hot-line, hvor de kan 
ringe ind og få sparring efter behov. 
Underviseren kan også ringe J

20. Brug buddy-ordninger!
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Eksempel på en 
transfer-teknik:
Hjem til dagligdagen
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En transfer-trappestige

jeg får en ide

jeg deler ideen med nogen

jeg skriver ideen ned

jeg laver en aftale med mig selv

jeg får feedback på ideen

jeg laver en aftale med nogle andre

jeg beder nogle andre om hjælp

vi følger op....

Gringer Inc

1 minut i stilhed

Gringer Inc
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Ide-logFRA PLAN TIL VIRKELIGHED 
 
 

Pointer 
Evt. nogle vigtige pointer 
(for dig) i det, du netop 
har hørt? 

Spørgsmål 
Er der evt. noget, du er 
blevet nysgerrig efter at 
gå dybere ned i?  

Ideer – den vigtigste kolonne 
Fra ord til handling: Giver det ideer til noget, 
du vil gøre eller gøre anderledes? Eller ideer 
til noget, som andre skal gøre? 
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Ide-logFRA PLAN TIL VIRKELIGHED 
 
 

Pointer 
Evt. nogle vigtige pointer 
(for dig) i det, du netop 
har hørt? 

Spørgsmål 
Er der evt. noget, du er 
blevet nysgerrig efter at 
gå dybere ned i?  

Ideer – den vigtigste kolonne 
Fra ord til handling: Giver det ideer til noget, 
du vil gøre eller gøre anderledes? Eller ideer 
til noget, som andre skal gøre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evt. follow up: Navne og kontaktinfo på dem, som 
jeg har besluttet at ringe til eller mødes med? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Hvornår har vi aftalt at mødes, ringes eller mailes 
ved?

_________________________________________
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Det første lille skridt, jeg vil gå 
hjem og tage…

Kig på ide-log og tænk dig om. Hvad vil du personligt gå 
hjem og gøre/gøre anderledes? 

Team up i to-mands-grupper og orienter hinanden. 
Kommenter, men kort :-) 

Lav aftaler med hinanden om opfølgning i ugen, 
måneden, kvartalet efter. Frem med kalenderen, aftal 
helt konkrete tidspunkter, hvor I – hvem? – ringer til 

hvem, sender en e-mail eller I mødes fysisk. 
Formen for jeres opfølgning er eller kan være: ”Hvad var 

det, du ville gøre? Hvordan er det gået med det? 
Hvorfor/hvorfor ikke? Har du brug for hjælp fra nogen? 

Hvornår skal vi tale sammen igen?”. 

klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 

Tak for i dag!


