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Kompetence i en
professionel sammenhæng

Hvordan skabe sammenhæng mellem teori og praksis? Det
er professionsuddannelsernes vigtigste spørgsmål, og trans-
fer er nøglebegrebet, der knytter sig hertil. Transfer betyder
’anvendelse af viden og kunnen lært i én sammenhæng til at
kvalificere handling i en anden sammenhæng’.

Bogen er den første samlede indføring i transfer på dansk.
Kommende pædagoger, lærere, sygeplejersker, jordemødre,
socialrådgivere, offentlige forvaltere og andre studerende
ved en professionshøjskole får her en introduktion til
videnskaben om det at handle kompetent og professionelt.
Bogen er relevant både i grunduddannelserne og i efterud-
dannelserne.

Transfer kan anvendes som et praksis-filosofikum. Den
giver en systematisk indsigt til den studerende, der spør-
ger: Hvordan kan teoretisk viden bruges til at reflektere
over handlinger i situationer, der passer til min fremtidige
arbejdsplads?

Man skal mestre sit fag med henblik på
dybde og anvendelse.

Den, der lærer, skal være motiveret for
transfer.

Den, der lærer, skal vide, hvad læringen
kan bruges til.

Den, der lærer, skal have vilje og mod til
at bruge det lærte.

Professionsuddannelse skal omfatte
træning i brugen af viden.

Undervisere bidrager til transfer
gennem feedback og involvering.

Det, der læres, skal anvendes direkte.

Anvendelse af viden i praksis skal
evalueres og kræver refleksion.

Der skal være et transferklima i
anvendelsessammenhængen.

Anvendelse af viden kræver en
systematisk opfølgning.

Transfer er en basal kvalifikation i en
fortsat akademisk uddannelse.

Bjarne Wahlgren er professor i voksenpæda-
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tenceudvikling (NCK) ved Aarhus Universitet.
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I sit arbejde har hun særligt fokus på udvik-
ling af lærernes kompetencer i relation til at
kunne understøtte transfer.
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forord

Hvad skal enhver professionel kunne for at være tilpas kompe-

tent til sin profession?

når man læser de forskellige bekendtgørelser om profes-

sionsbacheloruddannelser, er det et gennemgående træk, at de

studerende skal tilegne sig viden og kunnen med henblik på

at handle kompetent i den kommende profession. Den profes-

sionelle skal altså både have en solid viden om sit praksisfelt

og være i stand til at bruge den reflekteret. Det gælder pæda-

goger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, ergo- og fysio-

terapeuter og administratorer.

et grundtræk i alle professionsuddannelser er derfor til-

egnelsen af en evne til at anvende viden og kunnen i forhold

til en kommende praksis. Denne proces kaldes for transfer.

evnen til transfer er en grundlæggende kompetence i alle pro-

fessionsuddannelser og indgår som et element i alle fag. Det er

en forudsætning for at kunne handle som en kompetent pro-

fessionel. Det gælder, når det drejer sig om grunduddannelser,

men i lige så høj grad om efteruddannelse inden for feltet.

en kvalificeret anvendelse af viden og en systematisk re-

fleksion over egne erfaringer forudsætter bevidsthed om sam-

spil mellem viden og kunnen, mellem teori og praksis, mellem

handling og refleksion.

Bogen beskriver disse forhold. Den beskæftiger sig med,

hvilke forhold der bestemmer transfer, og hvordan man som

studerende kan forbedre evnen til transfer.

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
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