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Indledning

Hvad?
HB har i 2015 besluttet en ny strategisk ramme for organisatorisk kompetence-
udvikling, altså en ny måde at arbejde og samarbejde om dannelse, uddannel-
se og udvikling af TR, FTR og AMiR på tværs i hele DSR.1 
Praksisnær læring og transfer er med rammen centrale pædagogiske princip-
per, som alle i DSR, der har samarbejde med eller underviser tillidsvalgte, har 
glæde af at kende til.

Denne pixi-udgave beskriver hvad praksisnær læring og transfer er og hvordan 
du som konsulent eller politiker kan bruge det som redskaber til fx at planlæg-
ge møder og undervisning, eller som en opmærksomhed, når du er i dialog med 
eller sparrer med en tillidsvalgt.2

Hvorfor?
Kompetenceudvikling foregår ikke kun på kurser og uddannelser, men også i hver-
dagens samarbejde og handlinger på arbejdspladsen, til møder i kredsen etc. 
Læring kan nemlig opstå i alle hverdagens situationer, fx når du vejleder, giver 
feedback, formidler et budskab – eller gennem din egen måde at gøre eller sige 
tingene på. Et hvert møde er potentielt et lærende møde, og det betyder, at vi 
alle sammen er med til at danne og udvikle vores tillidsvalgte – uanset om vi er 
bevidste om det eller ej.

Når undervisning ikke automatisk er lig med læring, hvordan kan vi så sikre, 
at vores tillidsvalgte lærer det, der er relevant og nyttigt for deres virke? Og 
hvordan kan vi hjælpe de tillidsvalgte med at bruge det lærte i deres hverv, så 
det giver værdi for medlemmerne?

Det hjælper et fokus på praksisnær læring, transfer og strategisk kompetence-
udvikling os med. 
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Hvordan?
Målet med denne pixi er, at du får indblik i:
• Hvad praksisnær læring og transfer er
• Hvordan du kan understøtte den tillidsvalgte i at anvende det lærte i praksis
• Hvordan du kan bidrage til den tillidsvalgtes læreproces
• Hvordan du kan planlægge undervisning og andre læringsaktiviteter, så de 

fører til nye, relevante handlekompetencer
• Hvordan du kan arbejde med strategisk kompetenceudvikling.
  
Vi beskriver, hvad praksisnær læring og transfer er, og hvordan du kan un-
derstøtte den tillidsvalgtes læreproces, så det bliver så let som muligt for den 
tillidsvalgte at bruge det lærte i hverdagen. Herunder, hvad du skal tænke på, 
når du fx planlægger møder, undervisning og lignende før, under og efter selve 
aktiviteten. Vi giver også et bud på hvordan, vi kan arbejde med strategisk kom-
petenceudvikling i DSR.    

Denne beskrivelse er et første bud. I takt med at vi får flere erfaringer og redska-
ber til arbejdet med praksisnær læring, bliver vi måske klogere og får behov for 
at justere beskrivelsen. 

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte
kredsens tovholder eller konsulenterne i Videncenter for Organisatorisk Kom-
petenceudvikling. Du kan også læse mere om praksisnær læring i videncentrets 
samarbejdsrum. 

God fornøjelse.
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Hvad betyder praksisnær læring?
Praksisnær læring definerer vi som læring af og tæt på det, folk laver – fx som 
tillidsvalgt.3  Praksisnær læring er knyttet til den sammenhæng, hvor det lærte 
skal udfolde sig som adfærd. Altså, i vores tilfælde skal det lærte gerne vise sig 
i den tillidsvalgtes handlinger og udsagn, når hun agerer i sit hverv. Det skal 
have en effekt på arbejdspladsen. 

Læring kan som nævnt opstå i alle hverdagens situationer, fx:
• når den tillidsvalgte kontakter kredsen og søger vejledning eller sparring
• når den tillidsvalgte løser opgaver 
• når den tillidsvalgte samarbejder med andre tillidsvalgte, ledere, kolleger etc. 
• når den tillidsvalgte drøfter relevante emner med medlemmerne
• når den tillidsvalgte reflekterer over egne handlinger eller holdninger
• når den tillidsvalgte går nye veje eller afprøver nye måder at gøre tingene på.
 

Eksempel

TR har fået en henvendelse fra et medlem om reglerne i forbindelse med afholdelse af ferie. 
TR søger at finde svar i de relevante love og aftaler, hun sparrer også med FTR og reflekterer 
efterfølgende over de nye input og de muligheder, det giver for opgaveløsningen. Den nye 
indsigt anvender hun i sin rådgivning af medlemmet, som oplever at få kvalificeret hjælp. 
Gennem denne proces har den tillidsvalgte ikke bare fået større kendskab til love og aftaler, 
og hvordan de kan anvendes, men har også fået erfaring og udviklet kompetencer i forhold til 
løse en lignende opgave en anden gang. 

Som sådan er der ikke noget nyt i praksisnær læring. Processen er velkendt 
og sker hele tiden. Det nye er, at vi med udviklingen og implementeringen 
af den strategiske ramme for organisatorisk kompetenceudvikling sætter 
fokus på, hvordan vi kan arbejde mere målrettet og bevidst med denne form 
for læreproces, så kompetenceudviklingen bliver relevant og meningsfuld i 
forhold til behovet.

Praksisnær læring og transfer
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Hvorfor praksisnær læring?
Når man lærer noget praksisnært - altså tæt på eller i den kontekst man skal 
anvende det lærte i – vil det ofte føre til nye færdigheder, fordi det man lærer, 
rent faktisk skal bruges til noget. Den tillidsvalgte oplever fx et behov for at 
kunne eller vide noget nyt for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende. 
Måske er der også andre blandt den tillidsvalgtes interessenter, der efterspørger 
de nye kompetencer. At der er et aktuelt udviklingsbehov, gør det lettere for den 
tillidsvalgte at komme i gang med at anvende sin nye viden eller kunnen, og så 
bliver det hurtigt til en ny færdighed. 

Læringsmiljøet på arbejdspladsen
Læring kan ske mange steder og på mange måder. Man kan skelne mellem 
forskellige læringsrum eller kontekster for læring - for eksempel læring udenfor 
eller på arbejdspladsen. Dertil kommer, at læring både kan være målrettet, 
planlagt og ønsket og opstå spontant, tilfældigt og uønsket. Læring kan altså 
potentielt ske når vi mindst venter det – det afhænger af læringsmiljøet.

Hvad de tillidsvalgte lærer, afhænger af forskellige faktorer i læringsmiljøet. På 
en arbejdsplads er det fx faktorer som: 
• Arbejdsopgaverne, der løses af den tillidsvalgte
• Kolleger, ledere, andre tillidsvalgte etc. som den tillidsvalgte er i dialog med
• Formelle og uformelle belønnings- og anerkendelsesmekanismer (mulighed 

for indflydelse, vilkår, løn, forfremmelse, ros)
• Arbejdspladsens kultur, historie og sprog
• De fysiske rum, den tillidsvalgte arbejder i (kontor, hjemmearbejdsplads)
• Teknologi og IT- systemer
• Samspillet med DSR og andre interne og eksterne interessenter
• Egne og andres værdier, opfattelser, ønsker verdensbilleder, historier, politi-

ske dannelse m.v.

Disse faktorer spiller ikke kun ind på hvordan og hvad vi lærer, men har også 
betydning for, hvilken effekt læringen får i den tillidsvalgtes praksis. 

Undervisning, temadage og kurser er stadig vigtige læringsrum  
Med praksisnær læring sætter vi fokus på, at organisatorisk kompetenceudvikling 
også foregår andre steder end i et undervisningslokale. Der er dog stadig god brug 
for kurser, temadage og andre læringsaktiviteter uden for arbejdspladsen. Og 
de kan godt tilrettelægges, så indholdet er praksisnært.  For eksempel ved at de 
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tillidsvalgte arbejder med cases fra egen arbejdsplads, træner redskaber eller løser 
opgaver ”hjemme i egen kontekst” mellem undervisningsmodulerne.

Eksempel

På TR- Grunduddannelsen skal de tillidsvalgte udarbejde en arbejdspladsopgave i løbet af 
uddannelsens 3 moduler, hvor de behandler og reflekterer over en konkret problemstilling på 
arbejdspladsen med teori, metoder og redskaber fra undervisningen. Læreprocessen foregår 
altså både hjemme og på uddannelsen, og på den måde kobles undervisningen med delta-
gernes praksis.

Selvom vi i undervisningen har fokus på den tillidsvalgtes praksis, er der stadig 
behov for teoretiske input, samt erfaringer og perspektiver fra andre sammen-
hænge, så den tillidsvalgte får udvidet sin horisont og forståelse af et givent 
emne. Det vil styrke læringsudbyttet. 

Hvordan støtter du den tillidsvalgtes kompetenceudvikling? 
Når læring kan ske mange steder og på forskellige måder, rummer et hvert 
møde eller interaktion et potentiale for læring. Det stiller krav til måden vi som 
ansatte og politikere møder de tillidsvalgte, fordi vi gennem vores handlinger 
og bidrag – vores praksis – påvirker de tillidsvalgte og det de lærer. Hvordan er 
du som rollemodel? 

Rammen lægger desuden op til, at vi indtager en mere aktiv rolle i forhold til at 
skabe sammenhæng mellem de forskellige læringsaktiviter (kurser, e-learning, 
sparring etc.) og den tillidsvalgtes praksis på arbejdspladsen. Det kan vi gøre ved at 
skabe og understøtte øvelsesterræner, der giver de tillidsvalgte mulighed for at ud-
vikle, afprøve og træne kompetencer både i undervisningen og i det daglige virke.   

Eksempel

En TR deltager i et forhandlingskursus, hvor teori kobles med øvelser og feedback. Efterføl-
gende får TR mulighed for at afprøve det lærte, i det hun deltager i en forhandling sammen 
med den faglige konsulent. Konsulenten har forberedt et forløb med fælles forberedelse af 
forhandlingen samt sparring, feedback og refleksion undervejs i forhold til TRs bidrag. Efter 
forhandlingen samler TR op på sin nye indsigter og erfaringer sammen med konsulenten, og 
de snakker om næste skridt i TRs udviklingsproces som forhandler. 
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Der er mange måder vi kan hjælpe den tillidsvalgte med at omsætte læring fra 
en kontekst, fx undervisning, til hverdagens praksis. Det sætter begrebet transfer 
fokus på. 

Transfer
Transfer opstår, når vi overfører viden og færdigheder fra en situation til en 
anden – fx fra et kursus eller møde til hverdagen på arbejdspladsen. Det er 
imidlertid en vanskelig proces, der ikke altid lykkes.  

Der er især tre forhold, der har betydning for om den tillidsvalgte (den læren-
de) lykkes med at omsætte og anvende det lærte fra fx et kursus til sit virke på 
arbejdspladsen:  

Den 
lærende 
selv

• Den tillidsvalgtes forventninger til kurset og læringsudbyttet
• Den tillidsvalgtes motivation for at lære
• Den tillidsvalgtes ansvarsfølelse og forpligtigelse overfor 

egen læring
• Den tillidsvalgtes selvtillid og tillid i forhold til læringssitua-

tionen

35%

Undervis-
ningen

• Planlægning af undervisningen og læringsforløbet, så den er 
relevant i forhold til de tillidsvalgtes udviklingsbehov, praksis og 
kontekst

• Underviserens performance under kurset
• Underviserens relation til de tillidsvalgte

20%

Forhold i 
anvendel-
seskontek-
sten
(fx på ar-
bejdsplad-
sen)

• Arbejdspladsens parathed til praksisændringer
• Interesse og efterspørgsel på den nye viden og de nye færdighe-

der
• Muligheden for relevante opgaver efter kurset
• Understøttelse af den tillidsvalgte i at overføre det lærte til egen 

praksis – øve ny adfærd

45%

Pointen er, at undervisningen på et kursus kan være nok så god og veltilrette-
lagt, men det, der har størst betydning for læringsudbyttet, er den lærende selv 
og ikke mindst hendes muligheder for at omsætte, træne og anvende det lærte 
i praksis bagefter. 
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Hvis vi vil øge effekten af de tillidsvalgtes kompetenceudvikling, skal vi i 
vores planlægning fokusere mere på den lærendes forventninger, motivation, 
læringsbehov etc. inden deltagelsen på en læringsaktivitet. Vi skal også have 
fokus på hvilke læringsaktiviteter, der er velegnede i forhold til anvendelses-
konteksten og som matcher udviklingsbehovet, og ikke mindst hvordan vi 
understøtter de tillidsvalgte i at få anvendt den nye viden og kunnen. I forhold 
til understøttelsen spiller den tillidsvalgtes faglige konsulent, FTR og politiker 
en særlig vigtig rolle.   

40 – 20 – 40 reglen
Læringsteoretikeren Robert Brinkerhoff er kendt for sin 40-20-40 regel.  
Den siger, at indsatsen i forbindelse med en kompetenceudviklingsaktivitet 
som en rettesnor bør fordeles som beskrevet nedenfor, hvis transferprocessen 
skal understøttes optimalt:
 
• 40 % FØR en læringsaktivitet
• 20% UNDER en læringsaktivitet
• 40 % EFTER en læringsaktivitet
  
Fremfor at bruge alle kræfter i selve undervisningen eller formidlingssituatio-
nen, skal størstedelen af energien anvendes på faserne FØR og EFTER en given 
læringsaktivitet – altså på planlægningen af læringsaktiviteten og implemente-
ringen efterfølgende.
 
Transfer-tænkningen og et fokus på FØR, UNDER, EFTER er vigtige pejlemær-
ker når du planlægger læringsaktiviteter (temadage, møder, supervision, kurser, 
uddannelser) for de tillidsvalgte. 

Hvad betyder strategisk kompetenceudvikling for os?
For at understøtte at den tillidsvalgte lærer det, der er behov for, for at kunne 
varetage opgaven kvalificeret, er det en god idé at udarbejde en kompetenceud-
viklingsplan sammen med den tillidsvalgte: 
• Hvad er der brug for at lære? 
• Hvordan læres det bedst? 
• Hvordan kan det lærte anvendes i hverdagen? 
• Hvad skal der til for at det lykkes og får den ønskede effekt? 

Fokus i dialogen er den tillidsvalgtes udviklingsbehov og udviklingsmål i et 
helhedsperspektiv. Du kan tage udgangspunkt i den tillidsvalgtes:



12

• Egne ønsker, interesser, motivation, forventninger etc.
• Behov og muligheder for at anvende det lærte: Opgaver, behov og efterspørg-

sel, udfordringer, rammer etc.
• Behov for opbakning (fra FTR/kredsen/ DSR), mandat, opgavefordeling, sam-

arbejde, strategier og politiker.

Da læring sker i forskellige sammenhænge og læringsrum, vil en sådan kompe-
tenceudviklingsplan – helt i rammens ånd – sandsynligvis rumme en kombina-
tion af forskellige læringsaktiviteter som kurser, nye opgaver, sparring, e-læring 
mm. – alt efter det strategiske sigte og mål med indsatsen. 

En kompetenceudviklingsplan giver os mulighed for at sætte strategisk retning 
og skabe sammenhæng mellem medlemmernes behov, de tillidsvalgtes udvik-
ling og de kompetenceudviklingsaktiviteter, vi tilbyder lokalt og centralt i DSR.   
Hermed kan vi sikre koblingen mellem udviklingsbehov, indsats og effekt – og 
dermed at medlemmerne oplever, at de tillidsvalgte bibringer værdi til med-
lemskabet af DSR.

1. Se mere om rammen i pjecen Den strategiske ramme for organisatorisk kom-
petenceudvikling for TR, FTR og AMiR.

2. Beskrivelsen af praksisnær læring, transfer og strategisk kompetenceudvik-
ling skal ses som et supplement til det pædagogisk grundlag for organisato-
risk kompetenceudvikling. 

3. Inspiration fra Bent Gringer, pædagogisk seminar 2016.
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Kilder og yderligere inspiration

• Materiale fra Bent Gringers undervisning på pædagogisk seminar i 2011 og 
2016

• Pædagogisk grundlag for organisatorisk kompetenceudvikling i DSR, 2008
• Bjarne Wahlgreen & Vibe Aarkrog: Transfer – kompetence i en professionel 

sammenhæng, Aarhus Universitetsforlag 2012
• Tim Mooney & Robert O. Brinkerhoff: Courageous Training – Bold Actions for 

Business Results, Berrett-Koehler Publishers 2008

Vi har samlet forskelligt materiale, du kan lade dig inspirere af i planlægningen 
af praksisnære læreprocesser, transfer og strategisk kompetenceudvikling.
Materialet finder du i samarbejdsrummet Implementering af ramme for strate-
gisk kompetenceudvikling på DSRintra. 
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Efter
40%

Implementering

Overvej nedenstående i din forberedelse af  
implementering, fx:
• Hvordan understøtter refleksionen udvikling af 

egen praksis? 
• Hvordan giver jeg konstruktiv feedback?
• Hvordan kan du efterspørge læring / undren?
• Hvilken metode vil bedst sætte fokus på an-

vendelsen af det lærte? Fx Sparring, coaching, 
supervision?

• Hvordan kan du evaluere effekten af xx ?
• Hvordan kan I sætte nye mål for kompetenceud-

viklingenfremadrettet?
• Andet?

Redskaber til implementering, fx:
• Opfølgningssamtaler
• Aftaler med en læringsmakker eller mentor
• Nye opgaver der giver plads til at anvende det 

lærte
• Andet?

• Læringsrum med fastlagt formål og mål
• Underviseradfærd der understøtter læring og udvikling
• Kontekstnær undervisning 
• Deltageraktivering via opgaver og dialogøvelser
• Refleksion (både deltagernes og underviserens egen refl-

eksion over egen praksis)
• Aftaler om implementering i deltagernes praksis
• Løbende evaluering: Hvor langt er vi nået? Giver det men-

ing? Arbejder vi med det rigtige?

Handling 

Bilag 1
Nyttige overvejelser når du tilrettelægger     læringsprocesser for andre

Under
20%
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• Læringsrum med fastlagt formål og mål
• Underviseradfærd der understøtter læring og udvikling
• Kontekstnær undervisning 
• Deltageraktivering via opgaver og dialogøvelser
• Refleksion (både deltagernes og underviserens egen refl-

eksion over egen praksis)
• Aftaler om implementering i deltagernes praksis
• Løbende evaluering: Hvor langt er vi nået? Giver det men-

ing? Arbejder vi med det rigtige?

Bilag 1
Nyttige overvejelser når du tilrettelægger     læringsprocesser for andre

Før
40%

Under
20%

Planlægning

Best practice for
Konsulentvirksomhed

• Procesdesign udarbejdes 

Den didaktiske model

Evaluering

Indhold Mål

Læringsforudsætninger

Ramme-
faktorer

Lære-
proces
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Bilag 2
Procesdesign til understøttelse af transfer

Faktorer der har indflydelse på læring FØR aktiviteten UNDER aktiviteten EFTER aktiviteten

Den lærende Få den tillidsvalgte til at overveje:
• Hvad vil jeg opnå?
• Hvad vil jeg investere?
• Kan jeg finde ud af det?
• Hvem skal hjælpe mig?

Få den tillidsvalgte til at tage ansvar for  
transfer undervejs:
• Jeg overvejer, hvad jeg hører og ser, og hvad jeg  

kan bruge det til
• Hvis det ikke er indlysende, spørger jeg

Få den tillidsvalgte til at skabe forpligtelse:

• Kom med 3 gode ideer eller gør 3 ting, 
når jeg kommer tilbage i anvendelses-
konteksten

• Bed nogen om at støtte, når jeg er tilbage 
i anvendelseskonteksten

Kurset, underviseren, uddannelses-
institutionen/DSR.

Forberedelse - eksempler:
• Forventningsafstemning, fx via opringning,  

samtale, spørgeskema
• Formidling af formål og mål
• Tænk over en case
• Medbring en udfordring
• Interview dine interessenter om… 

Underviserens performance:
• Relationernes kraft
• Formidling
• Inddragelse af deltagernes virkelighed
• Træning i at anvende det lærte
• Refleksionsøvelser og refleksionspauser

Aftaler om og opfølgning i forhold til:
• Opfølgnings- og hjemmeopgaver
• Opfølgningssamtaler / sparring / 

coaching – hvordan anvender du i prak-
sis…

• Netværk, læringsmakker
• Nye opgaver… 
• Systematisk refleksion / log over læring 

og anvendelse. 

Anvendelseskonteksten Er konteksten klar og parat?:
• Gør strategien og opgaven klar
• Dialog med FTR, kreds, leder etc. om formål –  

og læringsmål, forventet effekt etc.
• Dialog om hvordan FTR, kreds, leder  etc. kan støtte  

op om læring og transfer – og vigtigheden af det!

Indlæg realitetstjek
• Snak med deltagerne om hvordan de arbejder med 

konteksten og læringsmiljøet hjemme
• Kobling ml. kreds, arbejdsplads og undervisning, 

praksis og egne udfordringer: Hvordan vil du arbejde 
med dette?

• Aftaler om opfølgning

Opfølgningsaftaler
• Interessenter, der efterspørger læring og 

undren
• Rammer og opgaver, der giver plads og 

kalder på at anvende det lærte
• Se og deltage i TR kollegers arbejde
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Faktorer der har indflydelse på læring FØR aktiviteten UNDER aktiviteten EFTER aktiviteten

Den lærende Få den tillidsvalgte til at overveje:
• Hvad vil jeg opnå?
• Hvad vil jeg investere?
• Kan jeg finde ud af det?
• Hvem skal hjælpe mig?

Få den tillidsvalgte til at tage ansvar for  
transfer undervejs:
• Jeg overvejer, hvad jeg hører og ser, og hvad jeg  

kan bruge det til
• Hvis det ikke er indlysende, spørger jeg

Få den tillidsvalgte til at skabe forpligtelse:

• Kom med 3 gode ideer eller gør 3 ting, 
når jeg kommer tilbage i anvendelses-
konteksten

• Bed nogen om at støtte, når jeg er tilbage 
i anvendelseskonteksten

Kurset, underviseren, uddannelses-
institutionen/DSR.

Forberedelse - eksempler:
• Forventningsafstemning, fx via opringning,  

samtale, spørgeskema
• Formidling af formål og mål
• Tænk over en case
• Medbring en udfordring
• Interview dine interessenter om… 

Underviserens performance:
• Relationernes kraft
• Formidling
• Inddragelse af deltagernes virkelighed
• Træning i at anvende det lærte
• Refleksionsøvelser og refleksionspauser

Aftaler om og opfølgning i forhold til:
• Opfølgnings- og hjemmeopgaver
• Opfølgningssamtaler / sparring / 

coaching – hvordan anvender du i prak-
sis…

• Netværk, læringsmakker
• Nye opgaver… 
• Systematisk refleksion / log over læring 

og anvendelse. 

Anvendelseskonteksten Er konteksten klar og parat?:
• Gør strategien og opgaven klar
• Dialog med FTR, kreds, leder etc. om formål –  

og læringsmål, forventet effekt etc.
• Dialog om hvordan FTR, kreds, leder  etc. kan støtte  

op om læring og transfer – og vigtigheden af det!

Indlæg realitetstjek
• Snak med deltagerne om hvordan de arbejder med 

konteksten og læringsmiljøet hjemme
• Kobling ml. kreds, arbejdsplads og undervisning, 

praksis og egne udfordringer: Hvordan vil du arbejde 
med dette?

• Aftaler om opfølgning

Opfølgningsaftaler
• Interessenter, der efterspørger læring og 

undren
• Rammer og opgaver, der giver plads og 

kalder på at anvende det lærte
• Se og deltage i TR kollegers arbejde
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Bilag 3
Brinkerhoffs impact maps til afklaring/      forberedelse af kompetenceudviklings-
indsatsen (og som opfølgning)

Færdigheder - 
Nøglekompetencer 

• Hvad lærer jeg?
• Hvad er de vigtigeste 

kompetencer, færdighe-
der, viden, holdninger 
etc., jeg får fra den 
aftalte kompetenceud-
vikling?

Performance – Anvendelse i 
den tillidsvalgtes praksis

• Hvordan vil jeg bruge 
den nye læring i praksis 
i mit arbejde?

• Hvad skal jeg gøre 
anderledes i mit job efter 
kompetenceudviklingen? 
Og i hvilke situationer?
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Bilag 3
Brinkerhoffs impact maps til afklaring/      forberedelse af kompetenceudviklings-
indsatsen (og som opfølgning)

Performance - 
Nøgleresultater

• Hvilke resultater opnår 
jeg?

• Hvilke resultater opnår 
jeg ved at bruge den nye 
læring i praksis? 

• Hvordan kan man se 
eller mærke det?

Resultater – 
Organisatoriske mål

• Hvilke mål i organisati-
onen vil mine resultater 
understøtte?

• Hvilke overordnede mål 
i anvendelseskontek-
sten fremmer jeg ved at 
bruge den nye læring? 
(fx mål i TR kollegiet 
eller i forhold til ar-
bejdspladsens / DSR’s 
strategier)
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