
+ 

+ 

#1 
januar 2016 

Magasinet  
Ikt og Transfer i EUD 

Indhold: 
• Velkommen til magasinet 
• Hvorfor fokus på koblingen mellem ikt og transfer? 
• Et socio-kulturelt perspektiv på lære- og transferprocesser 
• Inspiration fra forskning og forsøgs- og udviklingsprojekter 
• Værktøjskassen 



 
2 

Forord 
Velkommen til magasinet 

1

I forskningsprojektet "Ikt og Transfer i EUD" er 

vi nysgerrige på, hvordan og hvorfor erhvervs-

skolelærere pædagogisk-didaktisk anvender 

informations- og kommunikationsteknologi (ikt) 

til at skabe sammenhæng og mulighed for 

transfer mellem især skole- og praktikforløb, 

men også mellem teori-praksis mere generelt.   

 

Både i forskningen og i praksis er transfer-

begrebet omdiskuteret, og vi er bla. 

interesserede i at blive klogere på forskellige 

transferforståelser og -praksisser. Samtidig er 

ikt gennem mange år blevet tillagt et stort 

potentiale ift. undervisnings- og læreprocesser, 

men hvori består dette potentiale og hvordan 

udspiller det sig i praksis?  

I forskningsprojektet samarbejder vi med 

forskellige typer af erhvervsskoler og praktik-

virksomheder.  

2

Gennem observation og interviews får vi indblik 

i, hvordan transferarbejde i bred forstand kan 

faciliteres bla. gennem anvendelse af ikt. 

Desuden får vi indsigt i, hvordan dette arbejde 

opleves af lærere, praktikvejledere, oplærere 

og ikke mindst eleverne. 

 

Som en del af vores forskningsproces, vil vi med 

jævne mellemrum formidle vores foreløbige 

ideer og resultater gennem dette magasin. Vi 

håber hermed at kunne bidrage med indsigt og 

inspiration til det nødvendige og udfordrende 

transferarbejde inden for det 

erhvervspædagogiske felt. 

 

God fornøjelse og læselyst!  

Palle, Claus, Hans, Carsten & Marianne 

+ 
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Hvorfor fokus på koblingen mellem 
ikt og transfer? 

1

Inden for vekseluddannelsessystemet er forskellighed i 

kontekster et grundvilkår, der kan medføre pædagogiske-

didaktiske udfordringer i forhold til at skabe mening og 

sammenhæng. En nyere undersøgelse af sammenhængen 

mellem skole og praktik på tekniske skoler foretaget af 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA, 2013) viste:  

• at det er vigtigt for elevernes læring at opleve 

sammenhæng  

• at virksomheder efterlyser mere viden om elevernes 

uddannelsesforløb   

• at det er op til skolerne at påtage sig ansvaret for at 

sikre sammenhængen  

 

Netop manglende sammenhæng mellem den teoretiske og 

praktiske del i erhvervsuddannelser udgør ifølge 

transferforsker, Vibe Aarkrog (2010) en tilbagevendende 

problemstilling i EUD-forskningen. Transferforskning er 

således ikke noget nyt felt, men den konstante interesse 

vidner om et komplekst fænomen. I forskningen hersker der 

hverken enighed om selve begrebet eller om hvorvidt, 

begrebet er nyttigt ift. at italesætte og indfange den proces, 

hvorigennem lærende kan anvende viden, færdigheder og 

kompetencer i nye sammenhænge (Wahlgren, 2009). 

Transfer, forstået snævert som simpel overførsel af viden fra 

en kontekst til en anden, kritiseres fra flere sider og foreslås 

af flere forfattere helt eller delvist erstattet af begrebet 

transformation. Aarkrog (2012, s. 32) hører til blandt de 

forskere, som tænker transfer sammen med transformation: 

”Transfer betyder at overføre og anvende noget, 
man har lært eller erfaret i en situation, i en anden 
situation. Transferprocessen indeholder en 
transformation af det, man har med sig fra tidligere 
situationer, således at det tilpasses de kendetegn, 
der er ved den situation, hvori det skal anvendes.”  

 

2

I en del af den nyere transferforskning, lægges vægt på at 

udforske og udnytte forskellighed i og imellem forskellige 

undervisnings- og læringskontekster (Lobato, 2006). I sådanne 

tilfælde betegnes transfer som en grænsekrydsningsproces 

(Akkerman & Bakker, 2011). Grænseobjekter refererer til 

artefakter/redskaber, som er udviklet specifikt med henblik 

på at understøtte og mediere sådanne grænsekrydsninger, og 

her kunne der eksempelvis være tale om videomateriale, der 

bruges til at skabe praksisnærhed i teoriundervisning, eller 

der kunne være tale om en ikt-baseret praktikumopgave, der 

fungerer som bindeled mellem skole- og praktikforløb.  

I projektet ønsker vi både teoretisk og empirisk at sætte 

fokus på brug af ikt som grænseobjekt og dermed 

transfermedierende redskab. Motivationen herfor findes 

første og fremmest i en intern forundersøgelse om 

erhvervsskolelæreres anvendelse af ikt, hvor der tegnede sig 

et billede af, at lærerne kæder anvendelse af ikt i 

undervisnings- og læreprocesser sammen med et potentiale 

for praksisnærhed og derigennem mulighed for at skabe øget 

transfer.  I forundersøgelsen, kunne vi også konstatere, at der 

er behov for at udvikle nyt didaktisk materiale, modeller og 

metoder, der kan understøtte erhvervsskolelæreres 

pædagogiske-didaktiske arbejde med ikt i forhold til 

transferproblemstillinger.  

Generelt er forskning i anvendelse af ikt i erhvervs-

uddannelser meget sparsom, og samtidig er der i den aktuelle 

erhvervsuddannelsesreform blevet sat eksplicit fokus på at 

øge digitalisering og skabe bedre skole-praktiksamspil. Dette 

kommer bla. til udtryk i "Strategi for den digitale 

erhvervsuddannelse" udarbejdet af Styrelsen for It og Læring 

(STIL, 2015).  

Vi ser derfor et stort behov for at blive klogere på, hvordan 

ikt og transfer (i forskellige forståelser) kan kobles og skabe 

nye pædagogiske-didaktiske muligheder. 
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+ Et socio-kulturelt perspektiv 
- på lære- og transferprocesser 

1

I forskningsprojektet arbejder vi inden for det, som 

Dysthe (2001) benævner det socio-kulturelle felt, der 

dækker over en række forskellige teorier og teoretikere. 

På trods af forskellighed, så har disse teorier en række 

fællestræk, nemlig antagelser om, at erkendelse, læring 

og udvikling helt overordnet er: 

• Konstrueret 

• Situeret eller kontekstbunden 

• Distribueret 

• Grundlæggende social 

• Og sidst, men ikke mindst medieret af tegn og 

redskaber 

Både teorier om kultur-historisk psykologi, situeret 

læring, dialogisk læring, praksisfællesskaber og 

aktivitetsteori hører til dette felt. Afhængig af hvilken 

teori, man vælger at beskæftige sig med inden for feltet, 

vil der være forskellig opfattelse og vægt af ovennævnte 

antagelser. 

 

2

I den indledende fase af forskningsprojektet har vi valgt 

at benytte aktivitetsteori  (Tuomi-Gröhn et al., 2003; 

Engeström, 1987) som overordnet teoretisk ramme.  I 

aktivitetsteori er kongstanken, at udvikling og forandring 

sker på baggrund af modsatrettede kræfter, der 

gensidigt (dialektisk) påvirker hinanden.  Aktivitetsteori 

gør det muligt at kigge på relationer i og imellem 

systemer, og der lægges vægt på at identificere 

modsætninger, der dog ikke nødvendigvis opfattes 

negativt, men derimod ofte som forudsætning for læring.  

Vi har bla. brugt teorien til at strukturere baggrunds-

interviews, hvor vi har talt med forskellige aktører (i 

første omgang ledere, lærere og oplærere). Ifm. 

observation og dybdeinterviews (lærere og elever) har vi 

især suppleret med to Hollandske erhvervsuddannelses-

forskere, Akkerman & Bakker (2012, 2011) ift. deres 

antagelser om grænsekrydsning og grænseobjekter.  
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Inspiration 
fra  
forskning 

I projektet bruger vi en del tid på 

at undersøge, læse og forholde os 

til, hvordan andre forskere 

arbejder med bla. transfer. I vores 

bearbejdning, forsøger vi at 

afdække forskelle og ligheder - og 

ofte resulterer det i udvikling af 

nye modeller. Modellen til højre er 

inspireret af to kilder;  

1. Aarkrog's  2012 bog "Fra 

teori til praksis - 

undervisning med fokus på 

transfer" og  

2. Henningsen & Mogensen's 

2013 bog "Mellem teori og 

praksis. Om transfer i 

professionsuddannelser" 

 

Begge bøger kan anbefales ift. det 

daglige pædagogiske-didaktiske 

arbejde med transfer. 

 

 

 

 

 

Se sidste side i magasinet for de 

komplette referencer. 

 

Modellen illustrerer centrale elementer i transferprocesser, og som det fremgår 

er der tale om deltager-, undervisnings- og læreproces-, og kontekstrelaterede 

faktorer, der kan understøttes af ikt-baserede redskaber som har potentiale til 

at fungere transfermedierende. Begrebet transfermedierende redskaber 

stammer fra Säljö (2003) og tages op af Henningsen & Mogensen (2013, s. 109), 

hvorom de skriver, at disse artefakter/redskaber: 

 ”(…) består af de midler/medier, gennem hvilke viden aktualiseres, 
 udveksles og transformeres mellem de involverede aktører (...) 
 Artefakterne har indbygget en række transfermekanismer, som 
 muliggør at viden, færdigheder og kompetencer kan udvikles indenfor 
 et område, der er af gensidig interesse for uddannelse og 
 professionspraksis. Flere af disse artefakter inviterer til en social, 
 interaktiv og dynamisk proces, hvorunder transfer kan studeres”. 

Henningsen & Mogensen skelner mellem fire hovedtyper af redskaber: 

1. Konstruktionsredskaber, der understøtter deltagernes læring gennem 
konstruktion af ny viden i praksis 

2. Interaktionsredskaber, der understøtter deltagernes samspil og 
samarbejde i praksis 

3. Simulationsredskaber, der understøtter deltagernes læring gennem 
simulering af praksis 

4. Refleksionsredskaber, der understøtter deltagernes læring gennem 
refleksion i-og-over praksis 
 

Hertil nævnes informerende redskaber, som vi dog ikke betragter som en 

selvstændig kategori, da vi netop interesserer os for ikt-baserede redskaber og 

altså ser information og komunikation som iboende kvaliteter. Henningsen & 

Mogensen pointerer i øvrigt, at redskaberne sjældent anvendes isoleret, men i 

sammenhæng. Det vil ofte være didaktikken som afgør, hvilken kategori et 

redskab tilhører. Det er væsentlig at bemærke, at teori-praksis relationen går 

begge veje. 

 

Fig. 1. Centrale elementer i transferprocesser. 
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Værktøjskassen 
- Ikt, der kan støtte transferarbejdet 

Elevplan 

Er et eksempel på et værktøj, der bla. er 

tænkt anvendeligt til at skabe 

sammenhæng mellem elevernes 

forskellige skole- og praktikophold. 

Både elever, lærere og virksomheder har 

adgang, men det er vidt forskelligt, 

hvordan skolerne vælger at bruge det. 

Alle elever skal lave deres uddannelses-

plan i Elevplan - jf. gældende 

bekendtgørelser. Nogle skoler placerer 

også deres lokale undervisningsplaner i 

Elevplan. 

Typisk bruges Elevplan til registrering af 

fravær, karakterer og evalueringer. 

Oplærere og uddannelsesansvarlige kan så 

følge med i elevens udvikling og 

materialerne kan danne udgangspunkt for 

dialog mellem elev, skole og virksomhed. 

+ 

Fronter 

Er et eksempel på et værktøj, der hører 

til i kategorien Learning Management 

System (LMS), som mange skoler bruger 

som undervisnings- og læringsplatform.  

Typisk er det elever og lærere, der har 

adgang, og igen er det vidt forskelligt, 

hvordan skolerne vælger at bruge denne 

type. For nogle bliver der tale om et 

elektronisk arkiv, mens andre udnytter 

det mere aktivt ifm. undervisnings- og 

læreprocesser, både på skolen og i 

virksomhederne. 

Forskellige typer af LMS'er tilbyder 

forskellige muligheder, men overordnet er 

det en værktøjstype, som både er 

velegnet til at skabe kobling og øge 

transfer mellem skole- og praktikperioder. 

 

Trænerguide 

Er et eksempel på et værktøj, der er 

udviklet til oplærere og 

uddannelsesansvarlige i virksomheder. 

Trænerguiden er tænkt som pædagogisk-

didaktisk støtte, hvor der kan findes 

information og inspiration til god oplæring 

i praktikken. I Trænerguidens 

værktøjskasse findes forskellige typer af 

dokumenter, som kan bruges både i dialog 

med eleven og skolen og mellem de øvrige 

ansatte. 

Det er et værktøj som især er velegnet til 

at skabe kobling mellem skole og praktik 

for oplærerens/virksomhedens 

vedkommende. 
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En transithal mellem teori og praksis - Praksisreflekteret transfer i undervisningen med afsæt i SOSU Skills (Randers Social- 
og Sundhedsskole, 2014) 

Formålet med projektet er at afprøve, hvordan en metode til at afgive standpunktsbedømmelser, hvor der inddrages 
elementer fra SOSU Skills, kan fremme transfer mellem undervisning og praksis. Der udvikles og afprøves differentierede 
undervisningsmetoder, som understøtter denne form for standpunktsbedømmelse. Der er i afprøvningen af undervisning og 
metode til standpunktsbedømmelse sat fokus på, hvilken betydning, den sociale dimension har for transfer. 

Link: http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=20151  

Blended designs - en vifte af konteksttilpassede tilgange til blended learning (CELM/VIA, 2013) 

Formålet med projektet er at afdække potentialerne i forskellige typologier inden for blended learning gennem afprøvning 
af forskellige tilgange med henblik på at kunne anbefale kontekstafhængig hensigtsmæssig brug. Formålet er ligeledes at 
styrke elevernes muligheder for nye læringstilgange og muligheder for en øget differentiering i undervisningen til gavn for 
svage, såvel som stærke elever.  

Link: http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=197611 

Projektets hjemmeside med interaktiv model: http://www.viauc.dk/hoejskoler/vok/Videncentre/e-laering-og-

medier/blendeddesigns/Sider/blended-designs.aspx  

Blended Learning (NCE/Metropol, 2013) 

Formålet med projektet er at udnytte muligheden for at benytte elementer af blended learning som et led i skolens støtte 
til eleverne under deres praktikophold, herunder i forbindelse med skolepraktik i perioder, hvor eleverne befinder sig i 
virksomheden. Der fokuseres også på den ændrede lærerrolle og linkes til videomateriale. 

Link: http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=197614 

 

Vandhulspædagogik og Transfer (Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, 2012) 

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan man ved hjælp af  Vandhulspædagogik kan udvikle og forbedre elevernes 
evne til transfer, altså at anvende det, de lærer på skolen i den praksis, de møder i virksomhederne. Her er bla. fokus på 
brug af logbog som kommunikations- og refleksionsværktøj, og der linkes til videomateriale. 

Link: http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=197762 

 

Inspiration fra forsøgs- og udviklingsprojekter 
Nedenfor præsenterer vi kort fire forsøgs- og udviklingsprojekter, hvori der kan hentes inspiration til arbejdet med 

transfer i bred forstand. Via links henvises til uddybning og diverse projektmaterialer på fou-databasen på 

Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen (EMU). 
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• Carsten Lund Rasmussen - cara@phmetropol.dk 
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Følg projektet på de sociale medier: 

Facebook-gruppe: Ikt og Transfer 
Twitter: @itieud 
Blog: https://iktogtransferieud.wordpress.com/  
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