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Fokus i dette nummer 
Transferforståelser  

I forskningsprojektet "Ikt og Transfer i 
EUD" er vi nysgerrige på, hvordan og 
hvorfor erhvervsskolelærere 
pædagogisk-didaktisk anvender 
informations- og kommunikations-
teknologi (ikt) til at skabe sammen-
hæng og mulighed for transfer mellem 
især skole- og praktikforløb, men også 
mellem teori-praksis mere generelt. I 
dette nummer af magasinet, stiller vi 
skarpt på de mange forskellige 
forståelser af transfer, der eksisterer 
både i forskningen og i praksis.  

På baggrund af 6 interviews med 
erhvervsskolelærere, beskriver vi kort 
nogle af de udfordringer, som lærerne 
oplever ift. det didaktiske arbejde med 
at skabe betingelser for transfer og/eller 
grænsekrydsning.  

Fra forskningen har vi bla. hentet 
inspiration til en oversigt over transfer-
forståelser, der kan bruges både som 
tænke- og dialogværktøj. Hoved-
pointen her er, at transfer ikke blot 
handler om automatisk overførsel af 
viden. 

Hvad angår forsøgs- og udviklings-
arbejde henter vi inspiration fra Det 
erhvervsrettede uddannelses-
laboratorium - UddX. I værktøjskassen er 
der denne gang fokus på ikt-værktøjer 
og -ressourcer, der er gode ift. 
undervisnings-, lære- og transfer-
processer, der tager udgangspunkt i 
billleder. 
 
God fornøjelse og læselyst!  
Palle, Claus, Hans, Carsten & Marianne 
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Vertikale og horisontale  
lære- og transferprocesser  

1

I det globaliserede videnssamfund udfordres 
traditionelle opfattelser af viden og læring - og 
dermed også transfer. Ifølge Tsui (2005) er det, i 
vidensssamfundet, afgørende at skabe betingelser 
for, at fælles videnskabelse og læring kan ske 
gennem deltagelse i praksisfællesskaber og ved at 
krydse grænser mellem forskellige fællesskaber, 
eksempelvis skole, praktikvirksomhed og 
hverdagsliivet i det hele taget. Denne antagelse 
hænger sammen med to overordnede forståelser 
eller tilgange til lære- og transferprocesser, hhv. 
vertikal og horisontal. 

I den vertikale forståelse, betragtes læring og 
transfer som et tidsbegrænset, en-vejs fænomen, 
der typisk kun foregår mellem en tilegnelses- og en 
applikationskontekst indenfor et enkelt system eller 
fællesskab, dvs. enten i skolen eller i 
praktikvirksomheden. Denne vertikale forståelse 
bygger på en traditionel snæver, hierarkisk 
opfattelse af viden og ekspertise.  

Omvendt, i den horisontale forståelse, betragtes 
læring og transfer som et igangværende, fler-vejs 
fænomen, der foregår både i og imellem flere 
systemer eller fællesskaber, og som bygger på en 
bredere flerdimensionel opfattelse af viden og 
ekspertise.  

Ifølge både Tsui (ibid.) og Engeström mfl. udfordres 
den traditionelle forståelse af transfer netop, når 
lære- og transferprocesser opfattes horisontalt 
(Engeström, Engeström & Kärkkäinen, 1995; Tuomi-
Gröhn, Engeström & Young, 2003). De fleste 
forfattere pointerer dog, at der er behov for begge 
forståelser eller tilgange, afhængig af formål og 
mål (se også s. 5 her i magasinet). 

Videnssamfundets overordnede krav om konstant 
bevægelse ind og ud af fællesskaber, systemer 
eller kontekster kræver et øget fokus på horisontale 

2

processer.  

Forskellige kontekster tilbyder og kræver 
anvendelse af forskellige - og nogle gange 
modsatrettede - medierende værktøjer og 
resulterer i forskellige deltagelsesmønstre, som både 
indvid og fællesskab skal lære at navigere i (Tuomi-
Gröhn, Engeström & Young, 2003). Netop fordi krav 
og forventninger adskiller sig fra kontekst til kontekst, 
kan der der opstå konflikter og oplevelse af 
manglende sammenhæng for deltagerne 
(eksempelvis elever, lærere og oplærere), når de 
krydser grænserne eller befinder sig i grænsezonen. 

Både i den vertikale og i den horisontale tilgang vil 
der være forskellige udfordringer ift. at skabe 
betingelser for transfer el. grænsekrydsning. Disse 
udfordringer kræver pædagogiske-didaktiske 
overvejelser, der uanset tilgang indtænker både en 
tilegnelses- og en applikationskontekst. I den 
forstand kræver arbejde med transfer og 
grænskrydsning altid et dobbelt didaktisk 
perspektiv, hvilket kan være med til at forklare, 
hvorfor det ofte opleves som en vanskelig opgave. 

Som Illeris (2009, p. 146-147) påpeger, har 
vekseluddannelser stået overfor denne krævende 
opgave i hvert fald siden 1960'erne, og der findes 
ingen simple løsninger. Både international og dansk 
forskning peger på, at en mangfoldighed af 
didaktiske strategier og tiltag er nødvendig, hvilket 
vi vil vende tilbage til i kommende numre af 
magasinet. 
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+ EUD-læreres oplevelser 
- af udfordringer i transferarbejdet 

1

Udfordringerne her er identificeret på baggrund af 
interviews gennemført i vinteren 2015. Metode og 
resultater beskrives nærmere i et paper, som vi har 
fået accepteret til den årlige Nordiske EUD-
konference NordYrk (Riis et.al, 2016). De interviewede 
erhvervsskolelærere giver udtryk for udfordringer på 
forskellige niveauer i EUD-systemet og deres 
beskrivelser indikerer, at lærerne er opmærksomme 
på, at transfer kan opfattes både i et vertikalt og et 
horisontalt perspektiv.  

Erhvervsskolelærerne fremhæver som et primært 
fokuspunkt, at praktik-virksomhederne har travlt, og 
at deres (virksomhedernes) fokus er på produktion, 
og ikke nødvendigvis læring for eleven/lærlingen. 
Hvad angår praktikvirksomhederne nævner flere 
lærere også, at der eksisterer en vis form for 
konservatisme, der kan virke som en barriere 
eksempelvis i forhold til nye undervisningsformer, 
herunder med anvendelse af ikt. Erhvervs-
skolelærerne oplever, at både skoler og praktik-
virksomhederne placerer sig i et spektrum mellem 
forbud, ligegyldighed og accept (Tække & Paulsen, 
2013) i forhold til inddragelse af ikt i undervisnings- og 
oplæringsprocesser. 
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Erhvervsskolelærerne problematiserer også forholdet 
mellem undervisnings- og praktikmål, som kan 
betyde, at det kan være vanskeligt at arbejde med 
eksempelvis praktikumopgaver, da målene er 
forskellige. For enkelte af lærerene, opleves det end 
ikke aktuelt, da de kun ser eleverne i en enkelt 
skoleperiode - og ikke i et progressivt forløb gennem 
hele uddannelsen. Fælles for lærerne er, at 
kontakten til praktikvirksomheder varierer meget og 
der efterlyses bedre muligheder for mere 
vedvarende kontakt både med virksomhederne og 
eleverne, når de er i praktik. 

Hvad angår brug af ikt som deciderede grænse-
objekter er lærernes erfaringer sparsomme. Der 
refereres til erhvervsskolernes centrale it-platform, 
Elevplan®, som et muligt bud, men det 
problematiseres, at det oftest kun er et værktøj, der 
anvendes af lærerne og således ikke lever op til 
kravet om, at værktøjet skal give mening for og 
anvendes af alle involverede parter.  

Generelt efterlyses it-didaktisk inspiration og 
vejledning - særligt ift. transfer. 
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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 og 

grænsekrydsning.  

Oversigten til højre er i baseret 

på;  

• Konkola, R., Tuomi-
Gröhn, T., Lambert, P. & 
Ludvigsen, S. (2007). 
Promoting learning and 
transfer between school 
and workplace. Journal 
of Education and Work, 
20(3), 211-228. 

 

 

I transferforskningen er der ikke enighed om, hvordan transfer skal 
forstås og dermed heller ikke om, hvordan der i en pædagogisk-
didaktisk sammenhæng kan skabes betingelser for at transfer kan 
forekomme. Forskellige litteraturreview peger på en mangfoldighed 
af transfertilgange og -forståelser. Konkola et al. (2007) identificerer 
fire tilgange til transfer, som har vundet indflydelse i den nyere 
transferforskning - jvf. oversigten herover.  

Afhængig af hvilken teoretisk tilgang transfer studeres ud fra, vil der 
bl.a. være forskel på hvad, der er genstand for transfer, hvorfra og 
hvortil denne transfer formodes at foregå og hvem, der forventes 
at indgå i transferprocessen. På den baggrund skelnes der også 
mellem forskellige benævnelser for fænomenet. Endvidere er der 
forskel på foki i selve studiet af fænomenet. I de kognitive og 
situerede tilgange lægges vægt på at studere ligheder og nær og 
fjern transfer, mens der i sociokulturelle og aktivitetsteoretiske 
tilgange lægges vægt på forskelligheder og grænsekrydsning og 
grænseobjekter. 

Oversigten kan med fordel bruges som tænkeværktøj i den 
didaktiske planlægning, men også som dialogværktøj eksempelvis 
på pædagogiske møder: 

• Hvilken tilgang til og forståelse af transfer har du/I? 
• Hvilke konsekvenser får det for deltagerne, deres roller og 

ansvar? 
• Hvilke konsekvenser får det for udvælgelse af indhold? 
• Hvilke konsekvenser får det for planlægning af aktiviteter? 
• Hvordan kan du/I stilladsere transfer i undervisnings- og 

læreprocesser? 
 

Fig. 1. Oversigt over transferforståelser. 
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Værktøjskassen 
- Ikt med fokus på billeder 

Pinterest 

Er et social medie, hvor man kan 

"pinne" eller fastgøre internetsider i 

en form for online oplsagstavler, 

med fokus på billeder. Man kan 

dele begge dele, og man kan 

følge andre og deres pins og/eller 

opslagtavler.  

Da man selv kan oprette opslags-

tavler har man mulighed for at 

inddele disse i emner el. kategorier 

- fx. i forhold til fag. På den måde 

kan der skabes en form for online 

bibliotek, hvor der er stærkt fokus 

på det visuelle. Det er også muligt 

at tagge, hver pin, således at den 

bliver nemt søgbar. 

Kan tilgås både via browser og en 

app.  

+ 

TThinglink 

Er et eksempel på et værktøj, der 

kan bruges til at gøre billeder 

interaktive. Dette gøres ved at 

tilføje trykfølsomme, klikbare 

punkter på selve billedet.  I disse 

punkter kan der så linkes til 

forskellige former for, selvvalgt, 

information - lidt afhængig af om 

man tilgår Thinglink via browser 

eller en app. På denne måde er 

det muligt at skabe et visuelt og 

informativt læremiddel. 

Det interaktive billede kan nemt 

deles på flere måde og kan 

eksempelvis indlejres i en blogpost. 

Fås både i en gratis og en betalings 

-udgave, og kan også bruges ift. 

videomateriale. 

TinEye 

Er et eksempel på en ikt-baseret 

ressource, der bruges til "omvendt 

billedsøgning". God at anvende, 

hvis man er i tvivl om, hvor et 

billede stammer fra, ophavsret osv. 

 

Pixabay 

Er et eksempel på en ikt-baseret 

ressource, hvor man kan finde og 

dele gratis og lovlige billeder og 

videoer. 

 

Vi anbefaler i øvrigt hjemmesiden 

www.undervislovligt.dk   
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Baselinestudie (Damvad, 2012) 

Formålet med baselinestudiet var at skabe et solidt vidensgrundlag for arbejdet i UddX. Baseline er 
baseret på nyeste policy- og forskningsbaseret viden. Især kapitel 6 om samspil mellem uddannelse og 
erhverv er interessant i denne sammenhæng. Praktikpladsmangel problematiseres, men der er også 
fokus på behovet for nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv. Der lægges vægt på 
pædagogisk-didaktisk udvikling af nye undervisnings- og læringsformer, herunder bedre sammenhæng 
mellem teori og praksis. 

Link: http://bit.ly/1Py5t7f 

Sammenhæng mellem læring på uddannelsesinstitution og praktiksted - hvis uddannelse skal 
hænge sammen. (Andersen, Bisgaard & Christiansen, 2015) 

Artiklen tager udgangspunkt i 32 eksperimenter udført i UddX med fokus på bedre samspil mellem 
uddannelse og erhverv. Elevens traditionelle hovedansvar for at skabe sammenhæng problematiseres, 
og der gives bud på tre læringsarenaer, der alle bør indtænkes i undervisningen: skolen, praktikstedet 
og "det 3. rum" herimellem. Endvidere skitseres erfaringer fra andre Europæiske lande, og der afsluttes 
med anbefalinger til det pædagogiske-didaktiske arbejde. 

Link: http://bit.ly/1UUqRu4 

Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv. (Det Erhvervsrettede Uddannelses-
laboratorium, 2015) 

Inspirationshæftet byder på mange konkrete pædagogiske-didaktiske tiltag, der kan fremme samspil 
og potentielt skabe transfer mellem skole og praktik. Læs fx mere om: reflekterende læringsrum, nye 
praktikformer, nye samarbejdsformer, midtvejsevaluering, matchevents, vidensklynger, brug af portfolio 
og blogs, samt videns- og jobswop. 

Link: http://bit.ly/1pDGIBi 

 

Læring, der rykker. Læring, motivation og deltagelse - set fra elever og studerendes 
perspektiv. (Hutters & Lundby, 2014) 

Rapporten bygger på observationer af og interviews med 27 elever og studerende, der deltog i 
eksperimenter udført i UddX. På den baggrund identificeres og udfoldes fire faktorer, som fremmer 
elevers motivation og engagement for læring: 1) Mestring, læring og progression, 2) Relevans, 
anvendelse og formål, 3) Socialt klima, relationer og tilhør, og 4) Indflydelse, autonomi og deltagelses- 
muligheder. 

Link: http://bit.ly/1UuSZFQ  

Inspiration fra Uddannelseslaboratoriet  
Nedenfor præsenterer vi kort fire publikationer fra Det Erhvervsrettede Uddannelses-
laboratorium, UddX der kan inspirere i forhold til at arbejde med elevmotivation, transfer og 
koblinger. Se mere på projektets hjemmeside:  http://uddannelseslaboratoriet.dk/ 
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