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Overskrift to linjer  
ændr 2. linje til 

AU Passata Bold 
EN CASE 

� Kvinde har fået ondt i venstre skulderblad og arm pga. arbejde ved computer 
� Kan ikke skrive på computer og er derfor motiveret for at løse problemet 
� Ingen støtte fra arbejdsplads (hverken interesse, tid eller penge) 
� Opsøger selv arbejdspladsens fysioterapeut (egen betaling) 
� Får at vide, at hun selv skal lave bestemte øvelser ved at følge skrevne anvisninger 
� Kan kognitivt ikke omsætte skrevne anvisninger til praktiske øvelser 
� Beder fysioterapeut, der også er ergoterapeut om at vise stillinger ved computer 
� Fysioterapeut må ikke forlade fysioterapirummet. 
� Opsøger idrætsfysioterapeut i byen, der er tilknyttet fitnesscenter 
� Fysioterapeut lader kvinde afprøve de relevante øvelser i maskiner og reflektere over udbytte 
� Kvinden har meget travlt på arbejde og ikke tid til at gå i fitness; har også sociale forbehold 
� Får at vide, at arbejdspladsen har et fitnesscenter, kan flekse i forhold til arbejde og får træningskammerat 
� Puha, det er hårdt; må have løbende støtte for at kunne fastholde træningen. 
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Overskrift én linje 
Light eller AU Passata Bold DELTAGEREN 

� Kan ikke skrive på computer og er derfor motiveret for at løse problemet 

� Motivation for at lære og for at anvende det lærte 
• Mål om at kunne gøre noget anderledes i sin praksis 
• Meningsfuldt, hvis relevant for mål 
•  Tilhørsforhold, sammen med nogen 

 
� Kan kognitivt ikke omsætte skrevne anvisninger til praktiske øvelser 
� Kognitive evner 

•  At kunne omsætte teori til praksis 
•  At kunne se identiske elementer 
•  Abstraktionsevne 
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Overskrift én linje 
Light eller AU Passata Bold INDLÆRINGSSITUATIONEN 

Får at vide, at hun selv skal lave bestemte øvelser ved at følge skrevne anvisninger 
•  Hjælpe deltager til at fastholde mål 
•  Tydeliggøre relevans af indhold i forhold til mål 
•  Nær og fjern transfer 
Fysioterapeut lader kvinde afprøve øvelser i maskiner og reflektere over udbytte 
•  Øvelse og mestring 
•  Refleksion over læring i forhold til mål 
•  Oplæring i overførelse /teaching for transfer 

� Fysioterapeut må ikke forlade fysioterapirummet 
•  Samarbejde med mellem uddannelsessted og arbejdsplads 

 



 
 

VIBE AARKROG 
20. MAJ 2019 ASSOCIATE PROFESSOR 

AARHUS UNIVERSITET 

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE 

 
 

Overskrift én linje 
Light eller AU Passata Bold ARBEJDSPLADSEN FØR 

� Ingen støtte fra arbejdsplads (hverken interesse, tid eller penge) 
•  Strategisk kompetenceudvikling 
•  Udgangspunkt i arbejdsplads’/ medarbejders nuværende situation 
•  Fokus på at ændre handlinger i praksis (at gøre noget anderledes) 
•  Hvordan kan ændringerne opnås? 

•  Organisatorisk, arbejdsopgaver osv. 
•  Kursus  

•  Planlægning af støtte til anvendelse af det lærte 
•  Hvem, hvordan og hvornår? 
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Overskrift én linje 
Light eller AU Passata Bold ARBEJDSPLADSEN UNDER 

� Ingen støtte fra arbejdsplads (hverken interesse, tid eller penge) 

� Beder fysioterapeut, der også er ergoterapeut om at vise stillinger ved computer 

•  Veksle mellem indlæring og anvendelse 
•  Tilbyde muligheder for at afprøve det lærte 
•  Vise interesse for og følge med i kompetenceudviklingen 
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Overskrift én linje 
Light eller AU Passata Bold ARBEJDSPLADSEN EFTER 

� TRANSFERKLIMA 
� Kvinden har meget travlt på arbejde og ikke tid til at gå i fitness; har også sociale 
forbehold 
•  Der skal afsættes tid = ressourcer for at kunne anvende det nye 
•  Opmuntring til at kaste sig ud i noget nyt 

� Får at vide, at arbejdspladsen har et fitnesscenter, flekse i arbejde; får 
træningskammerat 
•  De rette faciliteter /udstyr på arbejdspladsen /udfordrende arbejdsopgaver 
•  Godt at være to sammen 

� Puha, det er hårdt; må have løbende støtte for at kunne fastholde træningen 
•  Kollega, vejleder, supervisor skal løbende opmuntre og give feedback 
•  Fastholde udvikling i fx logbog, løbende refleksioner 
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Overskrift to linjer  
ændr 2. linje til 

AU Passata Bold  
TRE TRANSFERFAKTORER 

 
Indlærings-

situationen 
Uddannelse 

 

Deltageren  

Anvendelses-

situationen 

Arbejdsplads 
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Overskrift to linjer  
ændr 2. linje til 

AU Passata Bold 
NÅR VIDEN SKAL VIRKE I PRAKSIS 

Temporal tilgang 
 

FØR UNDER EFTER 

Strukturel tilgang 
Person 
 
Uddannelse/ 
Indlærings- 
Situation 
 
 
Arbejdsplads/ 
Anvendelses-
situation 
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Overskrift to linjer  
ændr 2. linje til 

AU Passata Bold 
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