
Bullshit eller brugbar læring?

De fl��este danskere har prøvet at blive sendt
på seminar eller endagskurser i arbejdsøje-
med. Og det er nok også en god del, der har
prøvet at have alle de bedste intentioner om
at omsætte den nyhøstede viden til praksis,
når de vender retur til arbejdspladsen. 

Alligevel har mange også oplevet, at lige
så snart hverdagens trummerum tager over,
falder de tilbage i de gamle vaner og vante
måder at gøre tingene på, og pludselig kan
det ligefrem være svært at huske, præcis
hvad det var, man lærte på kurset. Da er det
nemmere at vedblive med at gøre, som man
altid har gjort.

»Hvis det ikke på forhånd er fuldstændig
klart defi��neret, hvorfor man skal af sted,
hvad formålet er, og hvad man helst skal få
ud af det, er det klart, at udbyttet af kurset
kan ligge på et meget lille sted, og at man
helt naturligt falder tilbage i de gamle ar-
bejdsmønstre, når man er hjemme på pind-
en igen,« siger Helle Bro, der er direktør og
ejer af BRO Kommunikation, og som har
over 20 års erfaring med strategi-, team- og
ledelsesudvikling i store danske og interna-
tionale virksomheder.

Vil ikke hænge fast
Ifølge den amerikanske forsker Robert Brin-
kerhoffs studier af brug og effekt af læring

på træningsforløb er det kun et fåtal, der
faktisk formår at bruge den nye viden og
omsætte den til praksis.

I hans studie havde 15 pct. af deltagerne
succes med at anvende den nye læring til at
opnå værdifulde resultater. Dog var det lige
så mange af deltagerne, der efter endt kur-
susdag vendte hjem til skrivebordet uden
overhovedet at prøve at anvende den nye
viden, mens 70 pct. forsøgte, men alligevel
endte med at falde tilbage til at gøre tinge-
ne, som de plejede. 

»I hovedreglen kommer folk veloplagte
for at lære, for ingen har hverken tid eller
økonomi til at spilde tiden på den måde.
Når læringen så ikke hænger fast, kan det
hænge sammen med, at indholdet ikke er
relevant og 1:1 brugbart og omsætteligt. Der
skal være en lige linje fra læring til imple-
mentering,« siger Helle Bro.

En masse varm luft
Mødeindustrien er en stor spiller i dansk
økonomi, og vi render til møder, kurser og
seminarer som aldrig før. Ifølge tal fra Visit-
Denmark bliver der herhjemme omsat for
20,8 mia. kr. om året, hvilket betyder, at
mødeindustrien beskæftiger 37.900 års-
værk. 

Samtidig ligger København i top-10 over
bedste kongresbyer, og i alt bliver der af-
holdt 187.900 møder i det danske land.
Men i virkeligheden er tallet med stor sand-

synlighed endnu højere, for det bygger på
en defi��nition af et møde på minimum fi��re
timers varighed, der afholdes eksternt ude i
byen for mindst 10 mødedeltagere. 

Selv om tallene på overfl��aden ser fl��otte
ud, er de langtfra ensbetydende med, at der
kommer noget som helst brugbart ud af det,
mener fi��losof Anders Fogh Jensen, der er
medforfatter på bogen ”Pseudoarbejde”, der
udkom tidligere i år.

»Jeg tror, der bliver brugt rigtig mange
penge på noget, som ikke er andet end en
masse varm luft pakket ind i fl��otte ord, der
lover alt for store effekter,« siger han.

»Det har jeg i hvert fald også selv oplevet.
Der er ikke noget i vejen med at give sin
medarbejder en dag fri til at snakke med an-
dre på et kursus, men så skal man også sætte
forventningerne til, hvad der skal komme
ud af det, ned.«

Kursusdage bliver kortere
I bogen ”Pseudoarbejde” dækker titelbe-
grebet over al den tid, der bliver brugt på
overfl��ødige møder, fl��uffy præsentationer og
ligegyldige strategier, der i sidste ende ikke
gavner nogen eller arbejdspladsen. 

Anders Fogh Jensen peger på, at de mange
kursusdage, seminarer og workshops i man-
ge tilfælde bliver afholdt, fordi ledelsen sy-
nes, det er en god idé.

»Når nu der har været en eksplosion in-
den for antallet kurser og kursusudbydere, 
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Der bliver holdt konferencer, workshops og seminarer som aldrig før i dansk erhvervsliv.
Men skal de fl��otte løfter om læring og udvikling omsættes til reel forandring, kræver 
det en indsats fra lederen – ellers ender det let i ren ordskvalder.
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hænger det sammen med, at der er et kon-
stant behov for, at vi hele tiden skal vide-
reuddanne os. Det er også en god måde at
holde på medarbejderne ved at sende dem
på kurser og workshops i et væk, for så beva-
rer man illusionen om, at de udvikler sig,
selv om det kan være, de ikke rigtigt kom-
mer hjem med noget brugbart,« siger han. 

Filosoffen peger på, at det særligt er de
mange tomme fl��oskler, fl��otte ord og løfter
om resultater, som ikke kan opnås, der er
det store problem. Ifølge ham sælger mange
kurser sig selv på, at deltagerne kan opnå
urimeligt fl��otte resultater på meget kort tid. 

»Mange kurser sælger jo halvløgne, og
selve kursustiden bliver kortere og kortere,
fordi der er gået infl��ation i det, og man for-
resten heller ikke kan undvære sine medar-
bejdere i mere end en dag,« siger Anders
Fogh Jensen.

Han fortsætter:
»Jeg blev på et tidspunkt spurgt, om jeg

ville holde et todages kursus om ledelsesfi��lo-
sofi��. Men det er jo ikke noget, man kan lære
på to dage. Det tog mig 10 år. Derfor er min
pointe også, at der bliver lovet for meget, og
når folk så kommer hjem igen og ikke føler,
de har lært noget, så kan det i sidste ende
gøre dem trætte og stressede.«

Efterbearbejdning er vigtig
Men det behøver ikke kun være spild af tid
og penge at sende medarbejdere ud af huset. 

Idéen med at sende medarbejdere på kur-
ser og seminarer er, at de skal få ny viden og
inspiration og udvikle deres kompetencer,
og ifølge Helle Bro kan en grundig forbere-
delse før, under og efter faktisk sikre den øn-
skede effekt.

»Som leder er det vigtigt, at man får talt
med den pågældende medarbejder om,
hvorfor han eller hun skal af sted. Der bør
altid være en samtale inden, hvor man
snakker om ”The Big Why”. For hvis man
ikke rigtigt ved, præcis hvad det er, man skal
have ud af det, er det klart, at man ikke læ-
rer det, man skal,« siger hun.

På den måde er medarbejderen under
selve kurset fokuseret på, hvad han eller
hun skal have med hjem. Faktisk er det en

god idé at sende to eller fl��ere medarbejdere
af sted på én gang, fordi de kan sparre den
nye viden med hinanden, hvilket gør det
nemmere at oversætte den til hverdagen,
når de efterfølgende vender hjem, og des-
uden dele den med de øvrige kolleger. På
den måde bliver effekten også et fælles an-
svar, hvilket gør det mere sandsynligt, at
den nye læring bundfælder sig. Selve efter-
bearbejdningen af kursets indhold bør også
følges op af lederen. 

»Her er det vigtigt, at man får snakket om,
hvad man fi��k ud af kurset, og hvordan man
kan bruge det i hverdagen. Men samtidig
skal man også give plads til, at det kan få lov
at blive implementeret på arbejdspladsen,«
siger Helle Bro.

»Døgnet bliver ikke længere af at have
været på kursus og lært nyt, og derfor skal
en god leder også give plads og tid til, at
medarbejderen kan arbejde med den nye vi-
den og inspiration, hvis det skal lykkes. Det
er rigtig ærgerligt, hvis der er blevet tændt
en ild, der dør ud, fordi man ikke får snak-
ket om det og får pladsen til det.«
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