
Roskilde
University

Den digitale læringsbro
Et forsøg med brugerdreven innovation og kompetenceudvikling i vekselvirkende
uddannelseskontekster
Mogensen, Kevin; Gleerup, Janne; Heilesen, Simon

Publication date:
2012

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Mogensen, K., Gleerup, J., & Heilesen, S. (2012). Den digitale læringsbro: Et forsøg med brugerdreven
innovation og kompetenceudvikling i vekselvirkende uddannelseskontekster. KnowledgeLab, SDU.
http://elyk.dk/wp-content/uploads/2011/09/ELYK-forskningsrapport-11-Den-digitale-l%C3%A6ringsbro-
140212.pdf

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact rucforsk@kb.dk providing details, and we will remove access to the work
immediately and investigate your claim.

Download date: 22. May. 2023

http://elyk.dk/wp-content/uploads/2011/09/ELYK-forskningsrapport-11-Den-digitale-l%C3%A6ringsbro-140212.pdf
http://elyk.dk/wp-content/uploads/2011/09/ELYK-forskningsrapport-11-Den-digitale-l%C3%A6ringsbro-140212.pdf


 

 

 

 

 

Et forsøg med brugerdreven innovation 
og kompetenceudvikling i vekselvirkende 
uddannelseskontekster 

ELYK rapport 11 

Udarbejdet af Kevin Mogensen, Janne Gleerup og Simon B. Heile-

sen 



 

  

© Kevin Mogensen, Janne Gleerup og Simon B. Heilesen 2012 

Roskilde Universitet 

 

ISBN 978-87-994399-6-6  EAN 9788799439966 

ELYK rapport 

Link til e-udgave: 

http://www.elyk.dk 

 

 

  

http://www.elyk.dk/


 

  

 

Forord 

Hermed præsenteres forskningsrapport nr. 11 i ELYK projektet: E-læring, 

yderområder og klyngedannelse. Rapporten præsenter et nyt e-

læringskoncept til inspiration for uddannelsesudviklere og forskere, som 

arbejder med it-støttet kompetenceudvikling og udvikling af nye it-

didaktiske designs.  

Alle koncepterne udviklet i ELYK projektet forsøger at udvikle nytænken-

de svar på indlejrede sociale, kulturelle og didaktiske rutiner/praksisser/ 

logikker i specifikke uddannelseskontekster og trækker på en bred for-

ståelse af e-læring som digitalt medieret kompetenceudvikling. 

E-læringens traditionelle styrkesider genkendes i konceptet ”Den digitale 

læringsbro”. Viden repræsenteres gennem redundant kommunikation 

med fokus på digitale mediers muligheder for visualisering og multimoda-

le udtryksformer. Fleksibilitet er et andet kendt potentiale ved e-læring, og 

konceptet ”Den digitale læringsbro” inddrager disse muligheder for fleksi-

bilitet i tid, sted og mobilitet og giver herved eleverne ubegrænset adgang 

ikke kun til digitale ressourcer, men også til et digitalt understøttet fælles-

skab med underviser og andre elever på samme hold.  

Kigger man på tværs af de udviklede koncepter i ELYK projektet, så er 

det helt nye, som ELYK-projektet har bidraget med, et overordnet design-

framework, vi kalder ”koblede kontekster”. Dette koncept er i ”Den digitale 

læringsbro” anvendt til udvikling af en digitalt understøttet kobling af to 

forskellige kontekster  skolen og virksomheden.  

Alle de nye e-læringskoncepter, som er udviklet i ELYK projektet, kan fin-

des på projektets hjemmeside www.elyk.dk 

Jeg takker EU og mål 2 programmet for den støtte, som projektet har 

modtaget. En særlig tak skal lyde til alle de ”brugere”, som har deltaget i 

udviklingen af de nye koncepter.  

 

Venlig hilsen  

Projektleder 

Karsten Gynther 

University College Sjælland 

 

http://www.elyk.dk/
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Forfatternes forord 

Samarbejdet med virksomhedsrepræsentanter, lærere og elever på CELF har været 

lærerigt og inspirerende. Det har været afgørende for realiseringen af projektets formål 

om, at afprøve en metode til brugerdreven innovation, men først og fremmest har bru-

gerne haft helt afgørende betydning for udviklingen af e-læringskonceptet, Den digitale 

læringsbro. 

Vi vil gerne takke alle dem, der har hjulpet og bidraget til, at Den digitale læringsbro 

blev rejst.  

Ole Svendsen, Aktiv-EL, Åke Persson, Nordic Sugar, Claus Pedersen, samt undervise-

re og elever på Elektrikeruddannelsen ved Strøm, Styring og IT, på CELF. En særlig 

tak til Kent Westergaard Nielsen for den store arbejdsindsats undervejs. 

En tak skal også rettes til vores gode kollegaer i ELYK konsortiet, som undervejs i pro-

jektet har bidraget med støttende og kritiske kommentarer. Vores kollegaer Anders Siig 

Andersen, Tine Jensen og Carsten Storgaard har undervejs leveret vigtige bidrag til 

projektet, tak. 

Den digitale læringsbro © 2012 

Janne Gleerup, Simon B. Heilesen og Kevin Mogensen 

Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier 

Roskilde Universitet 
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Resumé 

Den case, som danner udgangspunkt for rapporten, er elektrikeruddannelsen på Cen-

ter for Erhvervsrettede uddannelser på Lolland-Falster (CELF). Lolland og Falster bæ-

rer præg af, at være lokaliseret i et geografisk udkantsområde. Ledere og medarbejde-

re ved elektrikeruddannelsen har været motiveret for at medvirke i projektet, fordi man 

opfatter det, som et vigtigt mål, at tiltrække flere unge mennesker og tilbyde dem en 

uddannelse, som er orienteret mod et lokalt arbejdsmarked af overvejende små og 

mellemstore virksomheder, samtidig med at uddannelsen kvalificerer til et bredere ar-

bejdsmarked. Fra uddannelsens side har man desuden været motiveret for at deltage, 

fordi den geografiske placering i et område med svag uddannelsestradition skaber ud-

fordringer i forhold til, at rekruttere nye elever og hermed i forhold til at opfylde politiske 

målsætninger om flere unge i erhvervsuddannelse. Man forestiller sig, at en mere ud-

bredt anvendelse af ICT-baserede undervisningsformer vil kunne bidrage til rekrutte-

ring af flere elever fra udkantsområdet.  

Som det fremgår af rapporten, så peger forskningsundersøgelser på, at erhvervsud-

dannelserne er præget af en særlig udfordring med hensyn til, at opnå et optimalt læ-

ringsudbytte af samspillet mellem praktikuddannelse og skoleundervisning. På bag-

grund af denne erkendelse har vi gennemført et forstudie af, hvordan samspillet 

mellem praktikuddannelse og skoleundervisning fungerer i den konkrete erhvervsud-

dannelse, nemlig elektrikeruddannelsen på CELF. Gennem den empiriske undersøgel-

se har vi samtidig søgt at belyse, hvilke forudsætninger elever og lærere i uddannelsen 

har i forhold til at benytte ICT til støtte for undervisning og læring.  

Den konkrete undersøgelse viser, at elektrikerlærlingene har et mere positivt syn på 

samspillet mellem den teori, de lærer i skolen, og de opgaver, de skal løse på arbejds-

pladsen, end man kunne forvente ud fra konklusionerne i de forskningsbaserede un-

dersøgelser.  Baggrunden er formodentlig, at elektrikerelever ofte har nogle stærkere 

boglige forudsætninger end andre elevgrupper i erhvervsuddannelsen, og at det i høje-

re grad er nødvendigt at forstå teori for at kunne udføre arbejdet teknisk og sikker-

hedsmæssigt forsvarligt. Eleverne oplever imidlertid ikke, at arbejdet i praktikvirksom-

hederne inddrages i undervisningen på skolen. På skolen arbejder man i stedet med at 

simulere virkeligheden. Eleverne peger endvidere på, at nogle lærere primært interes-

serer sig for teori samt på at det kan være mange år siden, at disse lærere selv har 

været ansat i en virksomhed til at udføre el-arbejde. Nogle elever udtrykker, at de ikke 

har et særligt præcist kendskab til læringsmålene i praktikken, og mange fortæller, at 

de har en fornemmelse af, at praktikuddannelsen ikke har den ønskede bredde, fordi 

virksomhederne er for specialiserede. Lærerne peger på, at praktikuddannelsen er det 

absolut vigtigste læringssted, men at der stilles forventninger om, at eleverne skal til-

egne sig mere teoretisk viden på skolen end de umiddelbart kan benytte til at opnå en 

bedre forståelse af deres praksis i arbejdet.  Lærerne er ligeledes enige med eleverne 

i, at der trækkes få direkte forbindelser mellem undervisningen og elevernes erfaringer, 

men fremhæver, at der nogle gange benyttes videomateriale med illustrationer fra 

praksis som afsæt for undervisningen. Elever og lærere er enige om, at læringsmålene 

i praktikforløbene ikke altid bliver opfyldt. 

I forhold til belysningen af lederes, elevers og læreres erfaringer med ICT viser forun-

dersøgelsen på CELF, at digitale medier anvendes både i skoleundervisningen og i 
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praktikuddannelsen. Ledelsen af uddannelsen er meget opmærksom på, at det elektri-

kerlærlingene er kompetente i relation til digitale medier og ser store muligheder i at 

styrke uddannelsens digitale profil. Øgede digitale kompetencer hos såvel elever som 

lærere vil i ledelsens perspektiv bl.a. kunne bidrage til at styrke uddannelsesinstitutio-

nens efteruddannelsesområde, som er delvist baseret på blended learning.  Eleverne 

oplever, at lærerne anvender digitale medier i undervisningen i meget forskelligt om-

fang. Det er indtrykket, at eleverne giver en meget positive vurdering af lærere, der er 

gode til at benytte digitale undervisningsmidler, f.eks. ved at udnytte et stort arsenal af 

muligheder i smart board, mens de giver en mindre positiv vurdering af lærere, der ikke 

har samme pædagogisk-teknologiske repertoire. Det fremgår imidlertid også, at det ik-

ke er teknologibeherskelsen isoleret set, der bedømmes positivt. Den positive vurde-

ring hænger i høj grad sammen med underviserens øvrige undervisningsmæssige og 

personlige kompetencer, og herunder med mere udefinerlige personlige karakteristika 

som nærvær og engagement.  

Eleverne benytter kun digitale medier i relativt begrænset omfang i deres indbyrdes 

kommunikation. De forklarer dette med, at elevgruppen er meget heterogen, og at vek-

seluddannelsesprincippet indebærer, at man i hovedforløbet kommer på skole med 

nogle andre elever, end dem man gennemførte grundforløbet sammen med.  Der gives 

dog enkelte eksempler på samarbejde om løsning af opgaver via udveksling af mail. 

Skolen har et intranet i form af Sharepoint. Elevernes indstilling til Sharepoint er gene-

relt ret negativ. Mange elever bruger smart phone i praktikuddannelsen. F.eks. tager de 

billeder. Årsagen kan f.eks. være, at de ønsker at dokumentere, at de har udført arbej-

det korrekt, eller at de skal bestille en reservedel til en el-installation og ønsker at være 

sikre på, at forhandleren skaffer den rigtige. Billeder kan også benyttes, hvis lærlingen 

er i tvivl om, hvordan arbejdet skal udføres.Blandt lærerne er der meget forskellige ind-

stillinger til, hvilken gavn øget brug af digitale medier kan gøre. Nogle engagerer sig 

aktivt i brugen af dem andre er mere forbeholdne.  

På baggrund af forstudiet formulerede forskergruppen en række antagelser om, hvilke 

udfordringer og muligheder i den eksisterende uddannelsespraksis, som protypen 

kunne bidrage til, at kvalificere og udvikle. Disse antagelser blev afprøvet i samarbejde 

med brugerne på en Workshop om idé-udvikling, som blev gennemført for praktikvirk-

somheder, elever og lærere. Workshoppen var inspireret af fremtidsværkstedsmodel-

len. Der var fokus på, at alle grupper kom til orde med problemer og idéer. På bag-

grund af workshoppen blev antagelserne fra forstudiet videreudviklet og kvalificeret, og 

der blev formuleret idéer til hvilke løsninger, der ville kunne tilvejebringes ved anven-

delse af en digital læringsplatform til understøttelse af samspillet mellem praktikuddan-

nelse og skoleundervisning. 

Udviklingen af e-læringskonceptet (Podio-platform) tog udgangspunkt i forskernes re-

fleksion, samt i introduktion og oplæring af elever og lærere i benyttelse af prototypen. 

Oplæringen fungerede i sig selv som en test af prototypens robusthed, umiddelbare til-

gængelighed og intuitive anvendelighed. Oplæringen bidrog ligeledes til at videreudvik-

le protypen. På baggrund af erfaringerne fra oplæringen blev der tilført mindre men 

væsentlige nye funktionaliteter. Protypen 3.0, som den endelige e-læringsprototype 

blev kaldt, har senere fået navnet Den digitale læringsbro.   
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E-læringskonceptet Den digitale læringsbro er: 1) Skole til lærlinge kommunikation, 

hvis hovedattraktion er ugeopgaven, 2) lærling til lærling kommunikation, som kun er 

tilgængeligt for lærlinge, og hvor lærlinge kan dele og diskutere erfaringer med tekst, 

billeder og video, samt 3) lærlinge til mester og lærer kommunikation, hvis hoved app 

er en mini-portfolio, hvor lærlinge i tekst, billeder og video kan dokumentere opfyldelse 

af praktikskemaets mål. Dokumentationen fra dette space kan både drøftes med me-

ster og trækkes ind som eksempler, når lærlingene vender tilbage til skolen. 

Konceptet Den digitale læringsbro har, som et resultat af de forskningsmæssige indsig-

ter og brugererfaringer forsøgt, at balancere det reelle over for det ideelle. Resultatet 

er et vellykket og velfungerende koncept, der har potentialet til, at indgå i den fortsatte 

udvikling af de erhvervsrettede uddannelser og virksomheders kompetenceudvikling 

tilpasset og på forkant med samfundsmæssige udviklingstendenser – udkant eller ej. 
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1. Brugerdreven innovation og kompetenceudvikling 
i vekselvirkende uddannelseskontekster  

1.1 Formål og baggrund for nærværende rapport 

Et overordnet projektmål for Forskning og Udviklingsprojekterne i regi af ELYK (E-

Læring, Yderområder og Klyngedannelse) omhandler udviklingen af nye former for 

brugerdrevne E-læringskoncepter, som tager udgangspunkt i Små og Mellemstore 

Virksomheders (SMV) behov i yderområderne i Region Sjælland og Region Syddan-

mark. Centralt står udviklingen af samarbejdet med en række uddannelsesudbydere 

og virksomheder om udviklingen af innovative uddannelseskoncepter til SMV’er i yder-

områderne. De forskningsbaserede udviklingsprogrammer skal undersøge, hvordan de 

brugerdrevne innovationsprocesser kan medvirke til at udvikle nye E-

læringsteknologier, fx mobile teknologier, synkrone teknologier/videokonferencer, ind-

hold og design af LMS-systemer samt web 2,0 medier og understøtte virksomhedernes 

kompetenceudviklingsbehov. 

Dette FoU4projekt sætter fokus på brugerdreven udvikling af E-læringsstøttede korte 

erhvervsrettede uddannelser og praksisnære læringsforløb på SMV'er og skal på bag-

grund af eksisterende viden på området sætte fokus på fleksibelt tilrettelagte efterud-

dannelsesforløb med mulighed for at integrere læringsprocessen med udviklingsopga-

ver i virksomheden/institutionen samt organisering af læringsforløb i relevante 

praksisfællesskaber. Det stigende behov for hurtig kompetenceudvikling i virksomhe-

der i yderområder fordrer nye praksisnære læringsmiljøer, hvor læringen i virksomhe-

den, læring på uddannelsesinstitutionen samt anvendelse af e-læring skal bringes i 

samspil. Der er behov for udvikling af læringsmiljøer, som bl.a. understøtter læring i ar-

bejds- og praksisfællesskaber, den individuelle læring samt en effektivisering og syn-

liggørelse af den uformelle læring. 

Det er en kendt sag, at det er vanskeligt at fremme erhvervsudvikling i udkantsområder 

og lige så kendt, at de fleste virksomheder i udkantsområderne er små og mellemsto-

re.  Hvad uddannelse angår, er uddannelsesniveauet lavere i udkantsområderne end i 

landets øvrige områder. I lyset heraf er det projektets formål at undersøge, hvordan 

uddannelse kan benyttes til at styrke erhvervsudviklingen i små og mellemstore virk-

somheder udkantsområderne. 

1.2 Projektets forsknings- og udviklingsdimensioner 

Centralt i ELYK-projektet står anvendelsen og afprøvningen af ELYK’s såkaldte fire-

feltsmodel for brugerdreven innovation. ELYKprojekterne bygger på en grundlæggende 

antagelse om, at der kan skabes udvikling gennem forskningsprojekter og videre kom-

plementært, at der kan forskes gennem udviklingsprojekter (Helms, 2010). Forskning 

og udvikling skal ikke forstås som adskilte, parallelle forløb, men som sammenhæn-

gende. Forskningen er rettet mod et forbedringspotentiale, som kun kan realiseres af 

brugerne i udviklingen af nye designs og afprøvning af disse. I samspillet med bruger-

ne er det forskningens opgave at generalisere og teoretisere de indsigter, der blotlæg-

ges i udviklingen af forbedrede processer – i vores tilfælde gennem; lærings-, under-
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visnings- og uddannelsesdesigns. Denne måde at arbejde med forskning og udvikling 

på er inspireret af ’design based research’ og dennes videreudvikling af ’transformativ 

forskning’ (Ravn 2010), og denne form for forskning skriver sig ind i en tradition for ’an-

vendt forskning’ (Se Gynther, 2010). 

Som det skal udfoldes og begrundes nærmere nedenfor blev det omdrejningspunktet 

for udvikling og afprøvning af en digital prototype erhvervsuddannelsesområdet med 

case-mæssigt afsæt i elektrikeruddannelsen på uddannelsescentreet Center for er-

hvervsuddannelse Lolland Falster (CELF). 

1.3 Forundersøgelse af elektrikeres interesse i installatøruddannelsens 
e-læringsbaserede tilbud 

Konkret blev samarbejdet med CELF indledt med et pilot projekt om installatøruddan-

nelsen, der er en certificerende overbygning på elektrikeruddannelsen. CELF ønskede 

at videreudvikle uddannelsens delvist e- læringsbaserede struktur, og savnede viden 

om, hvordan de studerende trives med de eksisterende e-dimensioner, og hvordan po-

tentielle installatørstuderende stiller sig over for en yderligere styrkelse af e-

læringsdimensionen. Dette gav anledning til en kvalitativ, empirisk undersøgelse i hvil-

ken 16 potentielle installatørstuderende blev interviewet om deres interesse i og øn-

sker til e-baserede tilbud i efter/videreuddannelse.
1
 

Gennem det empiriske arbejde med pilotprojektet fik forskergruppen indblik i allerede 

eksisterende e-dimensioner i uddannelsestilbuddene på el-området, samt indblik i, 

hvordan uddannede elektrikere forholder sig til egne uddannelsesmuligheder samt for-

dele og ulemper ved uddannelsens mulige digitalisering. 

Samarbejdet med CELF og den indledende pilotundersøgelse er således katalysator 

for de empiriske studier af læringsbetingelser på uddannelsesniveau og i dialog med 

praktikvirksomheder med henblik på at afdække, hvordan den nuværende kompeten-

ceudvikling foregår, og hvordan denne eventuelt kan forbedres gennem udvikling af 

nye fleksible og digitalt understøttede kompetenceudviklingsstrategier. 

1.4 Case valget – og processen derhen 

Det case-mæssige omdrejningspunkt for nærværende undersøgelses- og udviklings-

indsats er elektrikeruddannelsen på uddannelsesinstitutionen CELF, Nykøbing Falster 

(Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster).  

Baggrunden for at vælge erhvervsuddannelsesområdet er bl.a. at erhvervsuddannel-

serne udgør en væsentlig faktor i forhold til udvikling af små og mellemstore virksom-

heder, men at andelen af unge med en erhvervsuddannelsesbaggrund er relativt min-

dre i udkantsområderne end i andre områder. Erhvervsuddannelserne har i et større 

samfundsperspektiv behov for, at styrke egne institutionelle innovationsevner for, at 

 
1
 Hovedindsigterne fra denne undersøgelse er formidlet i rapporten ”Videreuddannelse - hvorfor og hvordan? En under-

søgelse af potentielle installatørstuderendes overvejelser vedr. e-understøttet uddannelse”. (Gleerup, Jensen, Mo-

gensen 2010). 
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fastholde deres position og tiltrækningskraft, som centrale uddannelsesudbydere i en 

tid hvor udkantsområderne trues af fraflytninger og erhvervsmæssig uddøen.  

Baggrunden for valget af elektriker-uddannelsen på CELF som case er begrundet i fle-

re forhold. 

For det første har CELF pga. sin geografiske udkantsplacering og de deraf afledte 

rekrutteringsbetingelser en interesse i at udvikle uddannelsestilbuddet og gerne i en e-

læringsunderstøttet retning. Det gør sig især gældende i forhold til EL uddannelserne 

og specifikt i relation til EL-Installatøruddannelsen, som delvist er baseret på fjernun-

dervisning og placeret under Erhvervsakademiet Sjælland. Uddannelseschefen på 

Strøm, Styring og IT, forklarer således at de på el-området: 

”Ønsker en styrket e-profil for at tiltrække flere elever og overvinde af-

stands/udkantsproblematikker knyttet til uddannelsens beliggenhed i Ny-

købing” 

For det andet udbyder CELF, som erhvervsuddannelsesinstitution en række vekselud-

dannelser og samarbejder derfor med en række små og mellemstore virksomheder i 

udkantsområder, der fungerer som Uddannelsesvirksomheder for lærlingene.   

For det tredje ved vi fra erhvervsuddannelsesforskningen at målgruppen af elever på 

denne uddannelse generelt er ressourcestærke og positivt indstillede over for at an-

vende teknologier, herunder digitale teknologier, som projektet gerne vil arbejde med. 

1.5 Case undersøgelsens fokus 

Projektets centrale empiriske omdrejningspunkt eller indsatsområde er EL-elevernes 

læring i spændingsfeltet mellem uddannelses- praksiskonteksterne. Som det uddybes 

nærmere i kapitel 3 (Viden om læring i erhvervsuddannelserne), er spørgsmålet om 

manglende sammenhæng mellem skole- og virksomhedsforløb i erhvervsuddannel-

serne en velkendt problematik indenfor erhvervsuddannelsesforskningen, som også de 

empiriske feltstudier på CELF syntes at bekræfte (Kapitel 4 Feltstudier på Strøm, Sty-

ring og IT på CELF), så oplever ledere, lærere og elever på el-uddannelsen på CELF, 

at der eksisterer et gab mellem de to uddannelseskontekster. Uden at foregribe den vi-

dere fremstilling kan vi kort sige, at projektets udviklingsdel ønsker at adressere dette 

forhold, som en udfordring til at udvikle en digital prototype, som kan hjælpe til at byg-

ge bro mellem de to uddannelses- og læringskontekster. 

Vi ved fra forskningen, at vekseluddannelserne er udfordrede af at forløbet rammesæt-

tes af skiftende læringskontekster. Implikationer heraf er bl.a. frafald samt vanske-

ligheder ved at hægte mellem de forskellige læreprocesser uddannelsen samlet set gi-

ver. Det handler blandt andet om følgende centrale uddannelsestematikker: 

skolelæring vs. praksislæring, skolernes vs. praktikstedernes læringsansvar, skolekul-

tur vs. arbejdspladskultur, individualisering af lærlinges uddannelsesansvar vs. lærlin-

gefællesskab, eksplicit vs. tavs viden, transfer vs. adskilthed. 

Gennem samarbejdet med CELF åbnes for det første for empirisk adgang til analyse af 

elektrikeruddannelsen og de læringsmuligheder og udfordringer, som aktuelt kende-
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tegner branchen. For det andet åbnes der for empirisk adgang til den i forvejen netba-

serede videreuddannelse i form af installatøruddannelsen, som kan give os viden om, 

hvordan e-dimensioner indenfor området bruges i praksis. Endelig betyder samarbej-

det for det tredje, at der åbnes for kontakter til en række SMV´er, som kan indgå i et 

samarbejde med ELYK om konceptudvikling af design af læring på arbejdspladsen. 

Samarbejdet med CELF er således katalysator for empiriske studier på uddannelser i 

dialog med virksomheder med henblik på at afdække, hvordan den nuværende kompe-

tenceudvikling foregår, og hvordan denne eventuelt kan forbedres gennem udvikling af 

nye fleksible og digitalt understøttede kompetenceudviklingsstrategier.   

Vi ved fra møder med CELF og Dansk El-forbund, at el-området er i stærk udvikling. 

Arbejdsmarkedets parter har fået undersøgt udfordringerne regionalt og nye, øget krav 

i forbindelse med bygning af nyt totalsikret fængsel, Femern-bælt broen, nye krav til 

miljørenovering i private husstande betyder at, kompetencekravene til EL-Forbundets 

medlemmer øges, herunder kravene til medlemmernes kontinuerlige videreuddannel-

se, der også fordrer et godt samspil med uddannelsesudbyderne. 

Potentialet for udvikling af e-læring i forbindelse med udvikling af medarbejderkompe-

tence i uddannelse, skole og virksomhed er derfor umiddelbart stort og særlig interes-

sant på grund af det vekselvirkende samspil mellem skole og virksomhed, samt ikke 

mindst regionens generelle udvikling og behov for rekruttering af kvalificeret arbejds-

kraft.  

Denne rapport beskriver arbejdet med brugerdreven innovation og kompetenceudvik-

ling i vekselvirkende uddannelseskontekster samt erfaringer, resultater og perspekti-

verne heraf. 
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2. Brugerdreven innovation 

Det er et grundvilkår i ELYK-projektet, at udviklingen af nye didaktiske designs skal 

være brugerdrevne. Projektet har derfor udviklet en særlig innovationsmodel, der også 

har fungeret som et grænseobjekt mellem de forskellige delprojekter. Inden en nærme-

re redegørelse for modellen og nærværende delprojekts fortolkning af den er det imid-

lertid på sin plads at afgrænse vores forståelse af de to vigtige begreber ”brugerdreven 

innovation” og ”bruger”. 

Brugerdrevet design opfattes herhjemme typisk som en tilgang, der baserer sig enten 

på ”spydspidser” (lead users) eller på ”forbrugerens stemme” (voice of the consumer) 

(Nordic Council of Ministers, 2006). Begge er oprindelig udsprunget af forskning i mar-

keting, og på hver sin måde er de med til at afdække brugernes behov for og ønsker til 

nye produkter. Der findes imidlertid også en tredje form for brugerdreven innovation, 

som har udspring i brugerinddragende design af IT-systemer og specielt den skandi-

naviske tradition for systemudvikling. Inden for den skandinaviske design-tradition be-

tragtes produktet som en integreret del af en praksis under udvikling, og der lægges 

vægt på at, at brugernes deltagelse i udviklingsprocesserne opleves som meningsfuld 

(Lemmergaard, Gersbo-Moller & Povlsen, 2005). Det er denne tredje forståelse af bru-

gerdrevet innovation, der ligger til grund for nærværende arbejde. 

Bruger er i det aktuelle delprojekt en sammensat størrelse. Der indgår lærlinge, mestre 

og ansatte i virksomheder og lærere ved en erhvervsskole. Men ingen af disse roller er 

statiske. F.eks. er lærlingen elev i skolesammenhængen, og i praktisksammenhænge 

er håndværksmesteren og svendene lærere, ligesom lærlingene gennem deres fælles-

skab bidrager til at uddanne hinanden. Man kan således sige, at ”brugeren” i en given 

sammenhæng er en konstruktion. Deri ligger for forskeren/udvikleren en fare i at an-

lægge ét bestemt syn (forskerens eget) på brugerens egenskaber og behov. Kun ved 

at opleve brugeren agere i forskellige sammenhænge sammen med andre brugere kan 

man begynde at forstå den sammenhæng, innovationen skal benyttes i. Netop dette 

forhold udnyttes i ELYK-innovationsmodellen, som vi straks skal se. 

ELYK-modellen (Gynther 2010) eller i den oprindelige form Firefase-modellen (Helms 

& Heilesen, 2011) skitserer en iterativ udviklingsproces i fire stadier. Modellen er cirku-

lær, og den læses med uret, begyndende med øvre venstre felt. Modellen antyder en 

kronologisk udvikling, men iterationer kan forekomme inden for og på tværs af de en-

kelte felter. De to felter i venstre side illustrerer handlinger, som udspiller sig i organisa-

tionen. De to felter i højre side illustrerer handlinger, som finder sted i udviklingsmijøet 

(som fysisk godt kan befinde sig i organisationen). Til hvert af de fire stadier, Undersø-

gelse, Protyping, Eksperiment og Implementering, er der knyttes en hovedaktivitet: Iag-

tagelse, Refleksion, Deltagelse, Praksis. 

Observation af praksis (øvre venstre felt) er det naturlige udgangspunkt for at udvikle 

nye praksisser eller for at ændre på eksisterende. Observation kan udføres på en ræk-

ke forskellige måder såsom, dokumentstudier, interviews eller etnografisk observation. 

Alle forskellige grupper af aktører skal inddrages, og observationen omfatter eksplicit 

viden (dokumenter, redskaber, mm) som implicit viden (holdninger, generel kontekst, 

mv). På dette trin er formålet for udviklerne at opnå domænekendskab. De iagttager, 
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og brugerne bliver iagttaget. Ud fra den indhentede viden vil udviklerne begynde at 

danne antagelser om, hvordan nuværende praksisser kan ændres. 

Prototype-stadiet (øvre felt til højre) foregår I et “laboratorium” – defineret som et sted, 

hvor deltagerne mødes for at udvikle. Formen kan variere, men workshops anvendes 

hyppigt. Laboratoriet er ikke knyttet til et bestemt fysisk sted. Her leverer forskerne de 

idéer, som var resultat af den indledende fase, og som danner afsæt for diskussioner 

med brugerne om aktuel praksis, hvordan den eventuelt kan ændres, og hvilke værktø-

jer en sådan ændring vil kræve. I disse sessioner med idégenerering bliver brugerne 

aktive medaktører, mens udviklernes rolle går fra at være observatører til at være del-

tagere i udviklingsprocessen på lige fod med brugerne. Resultaterne af denne fase er 

gerne skitser til og beskrivelser af prototyper. 

Eksperimentfasen (nedre højre felt) omfatter design, opbygning, afprøvning og vurde-

ring af prototyperne I denne fase, hvor møderne også gerne har workshop-form, delta-
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ger alle grupper af brugere samt udviklerne som medudviklere og partnere, idet hver 

især medbringer sine erfaringer of faglige kompetencer, mens rollerne defineres af den 

enkeltes bidrag snarere end af pågældendes normale rolle i uddannelsessammen-

hængen. På dette trin udvikles designs og kørende prototyper, som kan afprøves un-

der realistiske forhold. 

I implementeringsfasen (nedre felt til venstre) introduceres de nye designs og redska-

ber I produktionsmiljøet, hvor de endeligt tilpasses og integreres i organisationen. På 

dette stadie vender alle aktører tilbage til deres oprindelige roller, men de vil have be-

tydning som ”ambassadører” for de nye praksisser. Efterhånden som implementerin-

gen lykkes, vil præget af innovation og “ny teknologi” aftage, og med tiden vil der være 

basis for påbegynde en ny innovationscyklus. 

ELYK-modellen (og Firefelt-modellen) har været anvendt i samtlige ELYK-delprojekter 

som en operationel model for brugerinddragelse i kreative og innovative processer. In-

spireret af forskellige traditioner for innovationsforskning har den vist sig at være bredt 

anvendelig til at beskrive de forskellige aktørers roller i forskellige faser af innovations-

processen, og den har tillige fungeret som et grænseobjekt, som har lettet menings-

dannelsen på tværs af de mange delprojekter på samme måde, som prototyperne har 

virket samlende i de forskellige workshops med forskellige aktører.  

Det skal pointeres, at selvom modellen i første omgang benævnes som en model for 

udvikling af uddannelsesdesign, altså den samlede tilrettelæggelse af en hel uddan-

nelse, så anvendes den samme model til udvikling af lærings- og undervisningsdesign. 

Læring, undervisning og uddannelse indgår som forskellige niveauer, der alle kan gø-

res til genstand for brugerdreven udvikling og innovation – og dermed forbedring. 

Brugerinddragelse er derfor helt central i brugerdrevne innovationsprocesser og for 

udviklingen af viden om aktører, interessenter og deltageres oplevelser af deres virke-

lighed. Det er således vigtigt at få indsigt i brugernes lærings- og praksiskontekster, 

som et nødvendigt udgangspunkt for at kunne identificere og kvalificere nye potentialer 

for kompetenceudvikling i arbejde og uddannelse. Det vil vi se nærmere på i næste 

kapitel. 
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3. Viden om læring i erhvervsuddannelserne 

I det følgende præsenteres forskellige indsigter fra erhvervsuddannelsesforskningen 

som bidrager til at kvalificere udgangspunktet for udviklingen af en digital prototype til 

fremme af læringen i el-uddannelsen. Fokus rettes særligt mod eksisterende viden om 

læringsvilkårene i vekseluddannelserne, idet der fremhæves forskellige empiriske ind-

sigter og teoretiske perspektiver, som kaster kvalificerende lys over intentionerne i pro-

jektets udviklingsaktiviteter. Overordnet er fremstillingen tematiseret i tre hovedemner: 

elevernes udgangspunkt, de to læringskontekster samt til sidst spørgsmålet om institu-

tionelle rammer for styrket samarbejde mellem praktikvirksomheder og uddannelsesin-

stitutioner.  

Forskellige undersøgelser inden for erhvervsuddannelsesforskningen peger på en 

række vigtige forhold, som må tages i betragtning, når der skal udvikles nye kompe-

tenceudviklingsfremmende tiltag til gavn for erhvervsuddannelseselever.   

3.1 Eleverne har fokus på faget og fremtiden  

Inden for den forskning, som beskæftiger sig med elevernes forudsætninger og motiva-

tion for læring, peges der på en række forskellige forhold som har betydning for kvalite-

ten af den læring, der finder sted. Helt grundlæggende peger forskningen på at elever-

nes vilkår for meningsdannelse spiller en vigtig rolle. Eleven skal kunne identificere sig 

med uddannelsens formål og indhold. 

Meningsdannelsen retter sig, ifølge en nyere undersøgelse af elever på teknisk skole, 

først og fremmest mod ønsket om at få adgang til et fag og tilhøre et arbejdsfællesskab 

(Brown m.fl., 2011), hvorfor det er dette forhold, som uddannelserne især skal have fo-

kus på. En anden undersøgelse af Klaus Nielsen, AU, peger på det er elevernes ind-

byrdes interaktion og initiativer til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik, der 

har afgørende indflydelse på indflydelse på elevernes muligheder for at integrere læ-

ring i den konkrete kontekst (Nielsen, 2009), I relation til uddannelsesvalg viser Niel-

sens undersøgelse, at flertallet af de unge på erhvervsuddannelserne har valgt deres 

uddannelse for at komme til at beskæftige sig med det, der interesser dem mest og la-

ve det, de er bedst til. Undersøgelsen foretaget af Brown m.fl. (2011) viser endvidere at 

mange af de unge på erhvervsuddannelserne er optagede af, hvordan de kan bruge 

deres uddannelse i fremtiden, særligt i forhold til muligheden for at blive selvstændigt 

erhvervsdrivende eller læse videre.  

3.1.1 Den gode undervisning på erhvervsuddannelserne  

I forhold til læring og ansvar i den praktiske undervisning tegner undersøgelsen ifølge 

Brown m.fl. et billede af, at den praktiske undervisning er central for EUD-elevernes 

glæde ved EUD. Der peges på, at når læreren er til stede, tilgængelig og giver sig tid til 

grundige demonstrationer, er læringsmulighederne for eleverne rigtig gode. Det påpe-

ges dog også, at eleverne ofte oplever ventetid og efterlyser flere af sådanne gode læ-

ringsoplevelser. Lige under halvdelen af eleverne oplever, at det er svært at vide, hvad 
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lærerne forventer af dem. Muligheden for at skabe praksisorienterede læringsrum på-

peges som en styrke ved erhvervsuddannelserne. (Brown m.fl., 2011: 8). 

3.1.2 Det sociale miljø blandt eleverne 

 I relation til fællesskaber og forskelligheder blandt eleverne viser undersøgelsen 

(Brown m.fl. 2011) også, at næsten to tredjedele af erhvervsskoleeleverne synes, at 

der er gode sociale aktiviteter, samt at der er god plads til sociale elementer i den prak-

tiske undervisning. Undersøgelsen viser endvidere, at målet for de fleste elever på de 

tekniske grundforløb er at få adgang til et fag og et arbejdsfællesskab snarere end til et 

ungdoms- eller uddannelsesfællesskab, hvad der bekræfter Browns undersøgelsesre-

sultater. 

3.1.3 De subjektive og sociale læringsbetingelser og vekselprincippets 
betydning  

På baggrund af de ofte dokumenterede problemstillinger knyttet til, at en stor gruppe 

erhvervsuddannelseselever ikke oplever sammenhæng mellem det, de lærer på skolen 

og i praktikken, har Klaus Nielsen lavet en undersøgelse af en gruppe elevers oplevel-

ser af læringsprocesser. I artiklen ”A collaborative perspective on learning transfer” 

(Nielsen, 2009) præsenteres væsentlige indsigter herfra2. Undersøgelsen viser, at ele-

verne har sværere ved at integrere læring, der er opnået på henholdsvis skolen og i 

praktikken, når eleven er den eneste lærling på arbejdspladsen. Dette kan ifølge Niel-

sen skyldes, at eleverne kan have brug for at diskutere undervisningen med hinanden 

for at forstå den praktiske anvendelighed. Han peger derfor på vigtigheden af at foku-

sere på elevers samarbejdsbetingelser, når problemer i relation til læringsoverførsel 

tages op. På baggrund af undersøgelsen konkluderer Nielsen, at elevernes interaktion 

med andre elever i kombination med særlige initiativer til at skabe sammenhæng mel-

lem skole og praktik har væsentlig indflydelse på elevernes mulighed for at integrere 

den læring, som de opnår på henholdsvis skole- og praktikdelene af deres uddannelse. 

3.2 De to læringskontekster i vekseluddannelserne  

Dette afsnit vil beskrive nogle udvalgte indsigter fra erhvervsuddannelsesforskningen 

rettet særligt mod problemer og muligheder i vekseluddannelsesstrukturen. Fokus ret-

tes her særligt mod at belyse forskellige forståelser af, hvad der kendetegner karakte-

ren af og forholdet mellem de to læringskontekster som danner ramme om elevernes 

uddannelsesforløb. 

3.2.1 IT og digitale lærermedier i erhvervsuddannelsernes undervisning 

Undersøgelsen: IT på erhvervsuddannelserne (2010) Danmarks Evalueringsinstitut, 

anbefaler på baggrund af en række analyser på forskellige erhvervsuddannelser, at 

 
2
 Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 243 elever har svaret samt semistrukture-

rede interviews og gruppeinterviews, hvor 19 elever har deltaget (Nielsen, 2009: 58). 
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’Skolelederne bør sætte tydelige mål for, hvordan IT skal bruges, og definere hvad 

man vil opnå med anvendelsen af IT i undervisningen’. Der peges på, at dette også 

handler om at stille krav til lærernes IT-brug. Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af, 

at både lærere og elevers IT- kompetenceudvikling kommer i fokus med henblik på at 

styrke en systematisk dialog og udvikling af uddannelsernes pædagogiske IT anven-

delse. (2010:79). 

3.2.2 Transfer – læreprocesser i feltet mellem teori og praksis 

Transferbegrebet defineres af Eraut som ”den læreproces der er involveret, når en 

person lærer at anvende tidligere tilegnet viden/færdigheder/kompetence/ekspertise i 

en ny situation” (Eraut 2004 citeret efter Bottrup 2006). Transferproblematikken handler 

i forlængelse heraf om, hvordan læring i uddannelsessammenhænge omsættes som 

nye kompetencer i arbejdslivet.  

I artiklen A Taxonomy for Teaching Transfer Skills in the Danish VET System (Aarkrog, 

2010), opstilles en taksonomi til styrkelse af elevernes transfer af viden og færdigheder 

fra skoleundervisning til praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Baggrunden er, at 

der er behov for, at undervisning i, hvordan eleverne kan anvende det, de lærer i sko-

len, i praktikken, bliver en del af uddannelsernes curricula. Med udgangspunkt i skel-

nen mellem nær og fjern transfer er formålet at give inspiration til at tilrettelægge af en 

undervisning, der i forskelligt omfang ligner den praksis, som eleverne møder i praktik-

virksomhederne.(Aarkrog, 2010). 

Transfer er således traditionelt tænkt som en bevægelse fra skolerum til arbejdsplads, 

men nyere forskning interesserer sig også for bevægelserne den anden vej, hvorved 

praksiserfaringer kan kvalificere den teoretiske videnstradition i skoleregi (Bottrup 

2006:8). Som det skal fremgå nedenfor under udfoldelse af de empiriske indsigter fra 

forstudierne, er eleverne da også meget opmærksomme på denne omvendte dynamik 

og potentialerne heri.     

3.2.3 Et kognitivistisk læringsteoretisk udgangspunkt 

Svaret på spørgsmålet om, hvordan skolelæring forbinder sig til praksislæring afhæn-

ger ikke mindst af det læringsteoretiske udgangspunkt, der tages. Et kognitivistisk ud-

gangspunkt antager, at læringen først og fremmest er en kognitiv proces der foregår i 

subjektets tankeprocesser (Bottrup, 2006). Inden for andre positioner i den læringsteo-

retiske forskning er transferbegrebet imidlertid blevet stærkt kritiseret for at afspejle en 

gammeldags og utilstrækkelig læringsforståelse. Når transferbegrebet angribes som 

problematisk, skyldes det, at det giver anledning til forestillinger om, at læring er at 

overføre viden fra en underviser til en deltager, og at man kan ”flytte” det lærte fra en 

læringsarena til en anden på samme måde, som man eksempelvis flytter materielle 

genstande. Der er, hævder kritikerne, imidlertid ikke blot tale om ’overføring’, idet der 

sker en transformation af det tilegnede, når det bringes i anvendelse, og det er i denne 

transformation, udfordringen ligger.  

En anden kritisk indvending består i påpegningen af, at transferbegrebet giver indtryk 

af, at læreprocesserne i sig selv er forskellige, eller at der er større forskel på læring i 
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skolesammenhæng og arbejdssammenhæng, end der forskningsmæssigt er belæg for 

at hævde. Hodkinson kritiserer eksempelvis transferdiskussionen for grundlæggende 

at bunde i en fejlagtig opfattelse af skole og arbejdspladser som to forskellige lærings-

steder og situationer, skriver Bottrup (2006:7).  

3.2.4 Et socialt og situeret læringsperspektiv  

I en mere situeret og socialt forankret læringsforståelse er det snarere end viden, del-

tagelsesmønstre der overføres og læringsundersøgelser fokuserer i forlængelse heraf 

på de kontekstuelle rammer for læringen der kan identificeres i det konkrete tilfælde. I 

et radikalt socialt læringsteoretisk perspektiv som de senere år er blevet udbredt også 

indenfor forskningsmiljøerne i e-læring, giver der derfor heller ikke grundlæggende 

mening at tale om transfer. Og det er en af årsagerne til at der i de senere års forsk-

ningslitteratur snarere tales om transformationsprocesser end transfer.  

3.2.5 Transformation – læreprocesser i feltet mellem teori og praksis 

Når alternativet til transferbegrebet er transformation, lægges der vægt på det forhold, 

at der sker en forandring af det lærte, når deltageren skifter kontekst. Her rettes fokus 

mod det forhold, at læring har karakter af en identitetsmæssig betydningstilskrivning, 

og den strategiske opmærksomhed, når kompetenceudviklingen skal faciliteres, rettes 

mod læringskonteksterne og vilkår for subjektiv betydningsdannelse heri (Bottrup, 

Clematide 2005:29). I et læringsteoretisk perspektiv, som er socialt og kontekstuelt for-

ankret, rettes fokus mod de betingelser, som danner ramme for læringen, hvorfor der 

ofte arbejdes med begreber som læringsmiljø, -rum eller -arenaer. 

3.2.6 Forskellige rationaler og vidensformer i de to kontekster 

Fra en anden synsvinkel adresserer Helms Jørgensen (2010) problematikken om de to 

kontekster ved at pege på de forskellige logikker, som kendetegner hhv. arbejdsplads 

og skole. Hvor arbejdspladsens rationalitet har omdrejningspunkt i produktion, kan ra-

tionalet i skolen sammenfattes i begrebet faglighed. Arbejdspladsen ønsker konkrete 

problemer løst og effektiv konkret viden er i højsædet. I skolen, hvor det faglige ratio-

nale hersker, er det målet at kvalificere eleven fagligt gennem teoretisk kvalificering. 

Rationalerne afspejler eller repræsenterer tilsvarende to forskellige vidensformer og 

Helms peger som andre på værdien i at tydeliggøre forskelle med henblik på at kvalifi-

cere betingelser for et tættere samarbejde, hvor begge parter får udbytte af hinandens 

forskellige lærings- og vidensmæssige styrkesider. Mulighederne herfor vender vi til-

bage til nedenfor i afsnittet om institutionelle rammer for styrket samarbejde. 

I en anden undersøgelse af sammenhængen mellem skole og virksomhedskonteksten 

af Jens Wilbrandt (2002): konkluderes, at: 

 ”Eleverne oplever, at de ting, de beskæftiger sig med på skole og i virk-

somhederne, kun sporadisk kommer til at hænge sammen. Opgaven med 

at koble skolelæring og virksomhedspraksis sammen bliver i høj grad 

overladt til eleverne selv”. 



 

3. Viden om læring i erhvervsuddannelserne 23/86 

Undersøgelsen peger endvidere på følgende to problemstillinger. På den ene side op-

lever eleverne, at den oplæringsmæssige dimension ikke i tilstrækkelig grad prioriteres 

i virksomhederne i forhold til den arbejdsmæssige, hvor tidspres og normer dominerer 

over den mere uddannelsesmæssige oplæring. På den anden side oplever eleverne 

skoleopholdene som “ferie” eller “pauser” i forhold til opholdet i deres praktikvirksom-

heder. En af årsagerne til dette er, at eleverne ikke oplever skoleaktiviteterne som rele-

vante i forhold til de krav, der stilles af virksomhederne. 

Begge problemstillinger er af højeste uddannelsesmæssige relevans. Kravene til et nyt 

uddannelsesfokus skal altså ikke kun omfatte ændrede krav til skolerne, men også til 

elevernes praktikvirksomhed. 

Laursen m.fl. (2010) peger i en undersøgelse af karakteristika ved den gode praktik-

plads på, at der bør være transfer- og koblingspunkter i lærlingens bevægelse mellem 

skole- og praktikophold. For at undervisning på skolen og praktik i virksomheden ople-

ves som meningsfuld for eleverne, er det afgørende, at der er sammenhæng mellem 

aktiviteterne de to steder, og at der var overensstemmelse mellem produkttyper, pro-

duktmærker og de redskaber, der anvendes begge steder. Elevernes læringsudbytte 

på skolen øges, hvis underviserne inddrager elevernes erfaringer fra praktikopholdene 

i undervisningen. Endvidere er det vigtigt for eleverne, at mestre og svende tager aktivt 

del i, hvad eleverne lærer på skolen, da det opleves som en vigtig anerkendelse af 

dem som fagpersoner. 

I forhold til uddannelsesinstitutionerne kan der blandt underviserne arbejdes på at 

skærpe det pædagogiske fokus på vilkår for, at medarbejderne selv kan fortolke udbyt-

tet af uddannelse i relation til arbejdslivet, og at det er lærlingen, der bevæger sig mel-

lem to læringsarenaer – ikke den teoretiske viden. En vigtig dimension i at tage højde 

herfor er, at lærlingen får mulighed for at arbejde med egne arbejdserfaringer som ud-

gangspunkt for bearbejdning af teoretisk stof frem for med afsæt i fremmede eksem-

pler, hvor eksemplariske de end måtte være. Understøttende for en sådan tilgang er 

også afsættet i projektarbejde og casebaseret undervisning, hvor problemformulering 

har udspring i praksiserfaringer (Bottrup & Clematide 2005, 2008). 

3.3 De institionelle rammer omkring skole-virksomhedssamarbejdet 

Samspillet mellem uddannelsesudbydere og virksomheder har som allerede illustreret 

ovenfor stor betydning for kvaliteten af den kompetenceudvikling, der kan finde sted. 

Fra forskningen kan vi fremdrage forskellige undersøgelsesindsigter, som er væsentli-

ge for nærværende udviklingsprojekts intentioner. Undersøgelser viser imidlertid, at 

samspillet ofte er præget af for lidt gensidigt kendskab til vilkår og praksis, samt af uaf-

stemte forventninger (Bottrup & Clematide, 2008). Typisk er relationen ret svag og par-

terne har ikke et tydeligt blik for hinandens styrkesider. Hvor virksomhedens ekspertise 

består i kendskab til egen organisation, brancheforhold og måske fremtidsscenarier, 

består uddannelsesinstitutionernes styrkesider ud over fagteori særligt i pædagogisk 

faglig viden om læreprocesser og kompetenceudvikling. Kunsten er, som flere af ne-

denstående undersøgelsesresultater da også samstemmende peger på, at etablere et 

samarbejde, hvor potentialet i disse forskellige styrkesider kan spille sammen på en 

læringsunderstøttende måde. 
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Charlotte Bjerre m.fl. har i en undersøgelse af Skole-virksomhedssamspillet identifice-

ret nogle problemstillinger som der skal tages højde for i forsøg på styrkelse af sam-

spillet mellem de to læringskontekster. 

For det første peges der på, at der eksisterer en række fjendebilleder skolerne og virk-

somhederne imellem, og disse bør vendes til gensidig anerkendelse af hinandens ar-

bejde med at dygtiggøre de unge. For det andet peger rapportens undersøgelsesresul-

tater på, at skole- og praktikdel repræsenterer to meget forskellige læringsrum med 

hver deres styrker og svagheder. Frem for at opfatte forskellighederne som et problem, 

bør parterne se de to læringsrum som to dele, der supplerer hinanden netop i kraft af 

deres forskellighed. For det tredje peges der på at både skole- og virksomhedskulturen 

skal blive bedre til at matche ungdomskulturen. Endelig for det fjerde konkluderer un-

dersøgelsen at eleven har behov for støtte i sin “pendlen” mellem disse to meget for-

skellige kulturer (Charlotte Bjerre m.fl., 2002). 

Danmarks Evalueringsinstitut gennemførte en evaluering af erhvervsuddannelserne 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2004.), og om skole-virksomhedssamspillet konklude-

res følgende: 

”Ofte høres det synspunkt, at kommunikationen mellem skole og praktik-

virksomhed kun har et begrænset omfang, og at det i højere grad er over-

ladt til eleverne at skabe sammenhængen mellem skole- og praktikdele. 

Evalueringen bekræfter dette indtryk”. 

”Sammenfattende synes en styrkelse af sammenhængen mellem uddan-

nelsernes skole- og praktikdele ikke at være et spørgsmål om at udvikle 

nye formelle redskaber, det handler i højere grad om at bruge de redska-

ber, der allerede findes, på nye måder og i den sammenhæng udvikle nye 

kontaktformer mellem skolerne og praktikvirksomhederne”. 

Evalueringen bekræfter altså forestillingen om at samarbejdet mellem skole og virk-

somhed er nødlidende, og at det er et område, som trænger til at ny udvikling og inno-

vation. 

3.4 Mulige initiativer til styrkelse af samspillet mellem skole og 
virksomhed 

I lyset af ovenstående dokumentation af behovet for mere og bedre samarbejde mel-

lem uddannelsesinstitutioner og praktikvirksomheder er der i forskellige udviklingspro-

jekter arbejdet med udvikling af nye rammer for samspillet. Det drejer sig eksempelvis 

om etablering af udviklingsnetværk og erfarings-grupper, ligesom der er gjort forsøg 

med etablering af aktiviteter som Eksperimentarium og Praktikum som nye omdrej-

ningspunkter for samspillets styrkelse.   

3.4.1 Netværk som ramme for partnerskaber mellem skole og virksomhed 

Samarbejdet kan rammesættes i netværk af virksomheder og uddannelsesaktører, i 

hvilke der udveksles om udfordringer og fælles interesser i uddannelsestilbud og re-
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fleksionsrum ift. Erfaringer med og ideer til forbedrede uddannelsesforløb. Eksempelvis 

har samspillet mellem AMU og virksomheder været afsæt for etablering af sådanne 

netværk, der har vist sig at være til gavn for både virksomhederne, der kan få mere 

kvalitet i kompetenceudviklingen, og skoler, der udvikler tættere samarbejde med virk-

somhederne og får indblik i vilkårene blandt rekvirenterne af uddannelsestilbud. Så-

danne læringsarenaer kan være netværk eller klynger – på dette område eksempelvis 

af uddannelsesansvarlige mestre og svende eller ERFA-grupper, hvor de små og mel-

lemstore virksomheder med forskellige nichespecialer kan støtte hinanden i at sikre en 

bred uddannelse af lærlingene. Det kan også være fagligt bestemte virksomhedsklyn-

ger, hvor hverdagsviden fra arbejdspladsen kombineres med former for skoleundervis-

ning.  

Bottrup beskriver, hvordan der gennem de senere år er der kommet en øget interesse 

for forskellige former for netværksdannelse. Hun beskriver bl.a., hvad hun kalder, Ud-

viklingsnetværk som læringsrum (Bottrup, 2004). I disse handler netværk om at etable-

re en arena for samspillet mellem virksomheder og skoler, men også som en form for 

tredje læringsrum, der rummer komponenter fra begge læringsarenaer. Også Svens-

son og Jakobsen beskæftiger sig med læring i netværk som udviklingsstrategi for indi-

vider og arbejdspladser (Svensson & Jakobsen 2004). De fokuserer på netværk ud fra 

en erfaringsbaseret læringsoptik. De peger bl.a. på, at lærings- og udviklingsorientere-

de netværk især er afhængige af følgende fire forhold: tillid, ligeværdige relationer, 

tid/ressourcer og ekstern støtte.  

3.4.2 Eksperimentarium og Praktikum som udvikling af samspillet mellem 
skole og virksomhed 

I nogle analyser af samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitution peger 

Bottrup og Clematide på at den teoretiske viden kan formidles med udgangspunkt i ar-

bejdspladsens virkelighed og gennemføres som en form for eksperimentarium, hvor 

undervisere, ledere og lærlinge i fællesskab definerer projekter, som løser problemer 

og skaber læring. Herved er der dannet et behovsforankret grundlag for uddannelses-

aktørernes rolle i form af problemorienteret sparring af teoretisk og metodisk karakter. 

Eksperimentarium er således en særlig læringsarena i spændingsfeltet mellem ar-

bejdsliv og skole, der knytter læring og anvendelighed tættere sammen (Bottrup, Cle-

matide 2005:22).  

Helms Jørgensen peger i en evaluering af udviklingsarbejde på erhvervsuddannelses-

området på, at praktikum kan være et godt grundlag for partnerskaber. Styrken ved 

praktikumprojekterne består i, at de tager udgangspunkt i virksomhedernes produktion 

og arbejdsopgaver, og samarbejdet herved gøres relevant og værdifuldt for virksom-

hederne. Dermed skabes der også for eleven en forbindelse mellem skoleundervisning 

og oplæring, og kontakt mellem skole og virksomhed styrkes gennem opgaveformule-

ringen. Han fremhæver, at den mest vellykkede del af projektet er de praktikumprojek-

ter, som har vist sig at kunne engagere virksomhederne. Projektet viser, at det kræver 

et systematisk opsøgende arbejde fra skolernes side at få samspillet til at fungere. 

Derudover pointeres på baggrund af projektet vigtigheden af kontinuitet i kontakten 

mellem skole og virksomhed samt udvikling af kommunikationsformerne (Jørgensen, 

2010:11). 
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3.4.3 Behovet for en formel styrkelse af samarbejdet mellem skole og 
virksomhed 

Helms Jørgensen peger i sine undersøgelser på, at kontinuiteten i samarbejdet mellem 

skole og virksomhed om lærlingens uddannelse skal støttes strukturelt og udvikles 

gennem mere kontakt og bedre kommunikation (Jørgensen, 2010). Derudover peger 

Jørgensen på, at forpligtende rammer og regler for partnerskabet fra Undervisningsmi-

nisteriet eller gennem partssamarbejdet i de faglige udvalg er nødvendigt for samspil-

lets succes. Der er grænser for, hvad der på dette punkt kan opnås lokalt, så for at 

ændringerne skal få en større udbredelse på hele brancheområdet. Der skal ifølge 

Helms Jørgensens undersøgelser generelle forpligtende regler til, som sikrer, at alle 

virksomheder bidrager og ingen ”kører på frihjul” i forbindelse med uddannelsen af lær-

linge.  

3.5 Vekseluddannelsernes kobling af kontekster 

Som præsenteret ovenfor har det længe været diskuteret hvordan man bedst kan for-

stå vekseluddannelsens særlige vilkår og rammer, og samtidig hvordan man bedst kan 

sikre, at uddannelsen i praksis fungerer og kan hjælpe til at udvikle de efterspurgte 

kvalifikationer og kompetencer. Kan man meningsfuldt tale om at overføre kompeten-

cer fra en kontekst til en anden, når læring er adskilt fra praksis?  

Spørgsmålet er forkert stillet! Bare fordi skole og virksomhedsforløb fungerer i forskel-

lige kontekster betyder det ikke, at uddannelse og læring kun finder sted i den ene eller 

anden kontekst. Tværtimod skal uddannelsen ses i hele sin komplekse sammenhæng, 

som kontekster og forløb, der sammen danner forskellige rammer for konkrete lære-

processer. 

Christensen (2010) har udviklet et begreb om koblede kontekster, der kan understøtte 

det praktiske arbejde med at udvikle undersøgelsesdesign med det formål at forbedre 

lærlinges uddannelsesudbytte. Det stiller samtidigt skarpt på, hvordan digitale medier 

kan understøtte en sammenkædning af de gældende praksisformer i vekselvirkende 

uddannelse, der traditionelt er blevet opfattet som to forskellige ’rum’. 

Christensen identificerer forskellige muligheder for at nedbryde barrieren mellem de to 

rum. Inddragelsen af digitale medier – som eksempelvis e-læring – kan anvendes i en 

åbning af de to uddannelsesfelter mod hinanden. Det er et afgørende forhold, at der fo-

regår forskellige former for ’indbrud’ i ’uddannelsesrummet’ med det formål at forbinde 

og overskride de forskellige former for viden og læring i den konkrete praksis. Åbnin-

gen af skolen og virksomhedens ’rum’ over for hinanden giver også muligheden for at 

dele erfaringer og viden på tværs af uddannelsens praksiskontekster, og i den ud-

strækning det allerede finder sted, at understøtte denne.  

Digitale teknologier kan synes oplagte i udviklingen af et virtuelt samarbejdsforum, der 

netop forsøger at overskride adskillelsen af skole og virksomhedsfelt, samt forbinde de 

to uddannelsesrum. Koblingen af kontekster er udfordringen for udviklingen af uddan-

nelsesdesign til vekseluddannelser. Dette er nogle af de væsentligste udfordringer i 

forhold til at udvikle erhvervsuddannelserne, og som vi vælger at lade oplyse den vide-

re proces med at udvikle brugerdrevne uddannelsesdesign. 



 

3. Viden om læring i erhvervsuddannelserne 27/86 

 Der er behov for støtte af elevernes arbejde med og tolkning af de læreproces-

ser der foregår i forskellige læringskontekster. 

 Der er behov for en styrkelse af det formelle samarbejde om uddannelsen gen-

nem brug af eksisterende redskaber og udvikling af nye kontaktformer mellem 

skoler og praktikvirksomheder. Det handler om at skabe kontinuitet og i kontakt 

og kommunikation mellem arbejdsliv og skolehverdag. 

 Der er brug for at udvikle et tredje læringsrum inden for udviklingsnetværket, der 

rummer komponenter fra begge læringsarenaer. 

 Der er brug for at udvikle en arbejdspladsbaseret og problemorienteret uddan-

nelsespraksis, der kan knytter læring og anvendelighed tættere sammen. 
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4. Feltstudier på Strøm, Styring og IT på CELF 

Som det fremgår af ELYK-modellen er det vigtigt indledningsvist at få undersøgt det 

specifikke område, udviklingen af kompetenceudviklingskonceptet retter sig imod. 

Gennem forstudierne søger vi således indblik i de konkrete læringsbetingelser, som de 

opleves af de forskellige aktørgrupper: lærere, elever og ledere, herunder med særligt 

fokus på anvendelse af forskellige digitale medier i uddannelsesforløbet. Forstudierne 

er afgørende for projektets metodiske mål om en brugerdreven tilgang til udvikling af 

nye kompetenceudviklingstiltag, idet de empiriske indsigter kvalificerer udgangspunktet 

for prototypeudviklingen i et erfaringsbaseret og behovsstyret udgangspunkt
3
.   

Perspektivet for undersøgelserne er at udvikle baggrundsviden, der hjælper til at kvali-

ficere arbejdet med at udvikle en digital prototype, der kan understøtte samspillet mel-

lem skole og praktikforløb. Målet er således at udforske, hvordan digitale medier kan 

virke brobyggende mellem læring i regi af uddannelse og læring på arbejdspladsen. 

4.1 Indsigt i den aktuelle brug af digitale medier i undervisningen og i 
praktikken 

Et første mål består i – gennem forskellige undersøgelser – at afdække, hvad der ken-

detegner den aktuelle brug af digitale medier i undervisningen. Hvad fungerer godt og 

dårligt?  

Hvordan forholder lærere og elever sig til brug af digitale medier i undervisningen?  

Tilsvarende med elevernes erfaringer med digitale teknologier i virksomhedspraktik-

ken. 

Indsigt i hvad der kendetegner oplevelsen af samspillet mellem skole og praktik? 

Et andet mål består i at afdække hvordan lærere, elever og ledelse oplever samspillet 

mellem skole- og praktikforløb. Er der tale om gensidigt understøttende læringssam-

menhænge eller opleves læringskonteksterne som afkoblede eller modsætningsfulde?  

Indsigt i rammerne for digitale innovationer i samspillet mellem skole og praktik forløb  

Et tredje mål består i at afdække, hvordan ledelsen arbejder med digitaliseringspro-

cesser, herunder hvilke mål for udvikling som der arbejdes ud fra i relation til undervis-

ning og samarbejde med praktikvirksomhederne. Afdækningen heraf tjener det formål 

at udrede de formelle infrastrukturer og uddannelsesinstitutionens interesse i, vilje og 

evne til at arbejde med digitale innovationer i skole- virksomhedssamarbejdet.   
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4.1.1 Undersøgelsesaktiviteter 

Gennemførte undersøgelsesaktiviteter:  

 

- Indledende møder og informationsindsamling vedr. elektrikeruddannelsens formål, 

struktur og indhold, herunder særlige forhold på el uddannelsen, CELF 

 

- 3x2 dages observationer af undervisningen med forskellige lærere i forskellige klasser, 
for at få indblik i, hvad undervisningen består i, og hvilke digitale medier som eventuelt 
anvendes af underviserne og hvordan. 

 

- 1 gruppeinterview med 6 elever fra en observationsklasse, for at få indblik i deres ople-
velse af digitale medier i undervisningen og i praktikvirksomheden, samt deres oplevel-
ser af de to læringskontekster i uddannelsen.  

 

- Gennemførelse af en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i en observa-
tionsklasse vedr. forholdet til digitale i undervisning, praktikken samt i fritiden.  

 

- 3 interview med undervisere for at få indblik i, hvordan underviserne forholder sig til 
brug af digitale medier, samt hvilke behov og ideer underviserne eventuelt har i relation 
til digitaliseret udvikling af undervisningen.  

 

- 1 interview med uddannelseschefen Claus Pedersen til uddybning af dennes forestillin-
ger om og ønsker til digitaliseret udvikling af uddannelsen i relation til undervisning, 
samarbejde med praktikvirksomheder. 

4.2 Empiriske indsigter fra forstudierne af elektrikeruddannelsen på 
CELF  

Lærlingeuddannelsen i sin helhed falder inden for Erhvervsuddannelsesloven og er 

nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fælles-

indgang strøm, styring og IT. (Undervisningsministeriet 2008; TEKNIQ og Dansk El-

forbund 2008 s.109ff) Udviklingsarbejdet inden for formelle uddannelser skal derfor le-

ve op til de ramme, bekendtgørelsen sætter i indhold og form
4
. Uddannelsen består af 

et grundforløb samt fire hovedforløb på overbygningen som adskilles ved lærlingenes 

praktikforløb. Uddannelsen afsluttes efter fire hovedforløb med en svendeprøve. 

I det følgende fremdrages empiriske indsigter fra forstudierne, tematiseret i dialog med 

de ovenfor beskrevne erkendelsesinteresser vedr. dels oplevelser af digitale teknologi-

er i undervisning og virksomhedspraktik, dels oplevelser af sammenhænge og mod-

sætninger i samspillet mellem de to læringskontekster, dels vilkår for øget/tættere 

samarbejde mellem uddannelsesinstitution og tilknyttede praktikvirksomheder.  

 
4
 Bekendtgørelsen udmøntning inden for el-uddannelserne fremgår af Den Store Blå. Elektrikeruddannel-

sen 2008 (TEKNIQ og Dansk el-forbund 2008). Heri beskrives bekendtgørelsesgrundlagets konse-
kvenser for uddannelserne og de forskellige elektrikeruddannelser og deres struktur. 
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I fremstillingen vægtes særligt elevperspektivet, idet prototypeudviklingen primært har 

omdrejningspunkt i denne målgruppes kompetenceudvikling. Lærer- og lederperspek-

tiver inddrages undervejs, når der herved tilføjes nye vigtige dimensioner i analysen. 

4.2.1 Digitale teknologier i skole og praktikvirksomhed 

Forstudiernes undersøgelser i form af såvel observationer som interview viste, at digi-

tale medier anvendes både i skoleundervisningen og ude i praktikvirksomhederne, 

omend der er tale om forskelle medier og forskellig brug. Eleverne er generelt fortrolige 

med nye teknologier. De fleste har PC og en stor del af dem har også smart phones. I 

det følgendes sammenfattes forstudiernes indsigter i, hvordan digitale medier anven-

des i undervisningen og i kommunikationsmæssigt øjemed, samt hvordan de digitale 

medier opleves af lærere og elever.   

4.2.2 Brug af digitale medier i undervisning  

Der er stor forskel på, hvordan lærerne anvender digitale medier i undervisningen. 

Nogle anvender dem kun ganske lidt, mens andre anvender dem meget. I forbindelse 

med observationer af undervisningen og ud fra interviewet med eleverne, fremgår det 

tydeligt at eleverne oplever brug af nye digitale medier i undervisningen som noget po-

sitivt. Eleverne fortæller f.eks. i en pause under en af observationerne, at undervisnin-

gen med en særligt IT-engageret lærer giver et meget større udbytte end tilfældet gæl-

der de andre lærere: 

”Bare her i formiddags har vi lært mere end vi gjorde hele dagen i går” 

(Observationsnoter, 2. nov. 2010)  

Eleverne vurderer, at det ikke alene er teknologien, der gør den positive forskel, men 

at det også er et personspørgsmål. Når de udfolder betydningen heraf, viser det sig, at 

det er særlige pædagogiske evner som de værdsætter: 

”René, han står meget og forklarer og tegner og har nye sider på smart 

board hele tiden, det er skide smart. Han rykker frem og tilbage og sam-

menligner ting, så kan vi se den forskel der er og så går han tilbage og vi-

ser sammenhængen”. 

Lærerens brug af smart board understøtter med andre ord læreprocessens iterative 

karakter på en fleksibel måde.  

Som det fremgår, reflekterer eleverne ikke blot over fordele ved at bruge digitale medi-

er, men også over hvordan de bruges. Det forklares endvidere her, at nogle lærere ik-

ke udnytter funktionerne i smart board optimalt, men at de f.eks. bruger smart board 

som en overheadprojekter, og det antydes at der blandt nogle af lærerne er behov for 

en indsats til styrkelse af IT-kompetencerne.  

At det ikke alene er teknologianvendelsen, der gør forskellen, udtrykkes f.eks. i en 

sammenligning med en lærer som ikke bruger smart board:  
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”Det er mere sådan en pladespiller der kører”. Her overfor fremhæves den 

gode lærer fordi ”Han har en fornemmelse af, om vi forstår det (...) han 

går mere ind i det i forhold til hvad Klaus gør, synes jeg”.  

Som det fremgår, knytter eleverne i deres definitioner af den gode lærertype ikke kun 

an til spørgsmålet om brug af teknologi. Det drejer sig også, og måske først og frem-

mest om almene pædagogiske underviseregenskaber, om nærvær og engagement, 

hvorfor det kan være svært at afgøre den positive betydning, IT-anvendelsen isoleret 

set udgør.   

Eleverne forklarer om fordelene ved at bruge digitale medier som f.eks. smart board, at 

de derved kan få elektroniske versioner af de tegninger lærerne laver på tavlen:  

”Der er ærgerligt, I er kommet i dag jo (for at observere), nu vi snakker om 

kommunikation og IT, fordi ham Klaus vi har haft, han har valgt at køre 

meget på tavlen, hvor ham René, der var og låse op, vi har normalt, han 

bruger smart board rigtig meget (...) Jeg ville ønske han havde brugt 

smart board i dag med alle de åndssvage tegninger. Fordi så kan han 

lægge det ud som PDF fil og så kan vi få den, så vi har de tegninger læ-

rerne har lavet. Hvordan indgangen fungerede med PNP osv.” 

Eleverne oplever, at de mange tavletegninger med fordel kan kommunikeres elektro-

nisk, så der er bedre tid til at høre efter og forstå, når de gennemgås. 

”Største problem er, man skal sidde og skrive tegninger ned, imens man 

skal høre hvad han siger, det kan jeg simpelthen ikke”.  

Blandt lærerne er der, som det også fremgår af elevernes oplevelser, store forskelle i 

indstillingerne til, hvilken gavn øget brug af digitale medier kan gøre. Nogle lærere en-

gagerer sig aktivt i de nye medier, mens andre stiller sig mere kritiske. En lærer be-

grunder f.eks. sin forbeholdenhed i faren for, at de nye teknologier fører til at eleverne 

ikke lærer stoffet grundigt nok:  

”Jeg kan godt se fordelen i smart board, man kan sende det til dem, det 

der er skrevet ned. Men spørgsmålet er, om de lærer så meget af det. Jeg 

vil påstå, at hvis de sidder og skriver ned, så husker de det bedre, end 

hvis de får det sendt pr. mail. Så sidder de bare og slapper af, når man 

underviser”.  

Udsagnet viser at der til sammenligning med eleverne er store forskelle i synet på, 

hvordan man bedst lærer. Eleverne oplever ikke brug af digitale medier som anledning 

til at slippe lettere om ved arbejdet, men som anledning til bedre at kunne koncentrere 

sig om undervisningen. De ønsker mindre tavleafskrift, som de ikke synes de kan lære 

noget af, mens eksempelvis denne underviser frygter, at læreprocessen forringes, hvis 

den ikke ”føres gennem hånden”.  

Ledelsen på øverste niveau i form af uddannelseschefen er meget opmærksom på at 

elevgruppen er digitalt kompetent og ser store muligheder i at styrke uddannelsens di-

gitale profil i flere henseender. En digitalisering vil understøtte den profilmæssige ud-
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vikling af overbygningsuddannelsen installatør som er delvist baseret på blended lear-

ning.  

4.2.3 Brug af digitale medier til kommunikation eleverne imellem  

Som det fremgår af ovenstående, er det først og fremmest i den helt nære pædagogi-

ske praksis at de digitale mediernes potentialer værdsættes blandt eleverne. Som vi nu 

skal se, er de imidlertid langt mindre tilfredse med IT-redskaberne i et formidlings- 

kommunikationsøjemed. 

Forundersøgelserne viser at eleverne oplever det vanskeligt at etablere stærke sociale 

miljøer på uddannelsen. Det skyldes dels, at gruppen er meget heterogen i relation til 

alder, socialklasseforhold og interesser, men det skyldes også vekseluddannelsens 

struktur og opbygning. Vekselprincippet gør, at eleverne ikke følges ad i samlede grup-

per, men løbende splittes op i nye grupper. Der er således intet eller kun svagt incita-

ment til at bygge klassesammenhold og sociale relationer op undervejs på hovedforlø-

bene, da klassens elever næppe samles igen. Eleverne begrunder deres svage 

orientering mod venskabsdannelse og interne elevinteraktioner med henvisning til dis-

se organiseringsprincipper for især hovedforløb. En elev forklarer herom:  

”På grundforløbet var det nemmere, for der skulle vi være der i 25 uger og 

der er man ligesom nødt til at finde sig nogle venner. Men så på hovedfor-

løbet, hvor man bliver kastet rundt med, sidder man måske lige pludselig 

ikke sammen med dem man svingede godt sammen med. Og så bliver 

det pludselig sådan lidt. Man bliver aldrig rigtig dybt gode venner med no-

gen”. 

De andre elever bekræfter oplevelsen af at skolen ikke udgør centralt omdrejnings-

punkt for venskabsdannelser, som typisk ligger forud eller skabes i nærmiljøerne som 

elever kommer fra. Det har også betydning for brug af digitale medier mellem eleverne 

som er meget begrænset. 

Der gives dog eksempler på brug af medier som anvendes relateret til undervisningen, 

nemlig mails:  

”Jeg har, på de andre forløb, arbejdet sammen med en der boede i Nykø-

bing, og jeg bor i Vordingborg, så der har vi nogle gange sagt, tit op til en 

aflevering: okay, nu laver nu noget med det her, jeg laver noget med det, 

så har vi mailet til hinanden og en af os har skudt det sammen og smidt 

det ind i rapporten, printet ud mandag morgen og afleveret. Så det har 

været mailkorrespondance”.  

4.2.4 Brug af Sharepoint til kommunikation imellem lærere og elever 

Den principielt positive indstilling overfor den slags digital kommunikation genfindes 

imidlertid ikke i elevernes indstilling til skolens intranet. Sharepoint, som eleverne ikke 

er ret fortrolige med og kun benytter sporadisk og let modvilligt. Eleverne begrunder 

dette med at praktikforløbene giver afbræk, og at Sharepoint’s indretning ikke tager 
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hensyn til disse afbræk som grundbetingelse for brug af systemet. Ofte bliver de derfor 

hægtet på grund af forældet login m.v.   

”Det er blevet lavet om hver gang, man er hernede, og så kan man ikke 

rigtig finde ud af det. Så har man fået en ny kode, fordi man ikke har væ-

ret online i 3 måneder. (...) Så når man kommer hjem, kan man ikke 

komme ind på det, og så skal man spørge i IT-support, fordi der er kom-

met et nyt system måske. Og det kan man ikke, når man sidder derhjem-

me, og så dropper man det. Så jeg har brugt min egen e-mail adresse. 

Hvis jeg skulle have noget materiale, har jeg hentet det, da jeg var på sko-

len, og så har jeg haft det på min computer. Så man er ikke gået ind og 

hente noget nyt på deres intranet f.eks.”  

Omvendt fremhæver en elev fordelene ved brug af digitale medier:  

”Det René skriver lægges ud på LMS bagefter. Så man via My Celf kan 

gå ind og tjekke, hvis man ikke kan huske hvad der blev undervist i”. 

De øvrige elever synes principielt, at det er smart, men det viser sig ved nærmere ind-

spørgen, at de ofte ikke benytter sig af disse muligheder, og de ender med at henvise 

til, at de nok vil bruge den digitale lagring, når de skal repetere op til svendeprøven. 

4.2.5 Brug af digitale medier i virksomhedspraktikken  

Eleverne bruger mobiltelefoner, når de er ude i virksomhedspraktikken. F.eks. tager de 

billeder med smart phones. Årsagerne kan være flere, f.eks. ønsket om at dokumente-

re, at ”man har gjort det ordentligt” når man har udført en opgave på egen hånd ude 

hos en kunde. Det forklares herom: 

”Det eneste vi kommer med billeder af på min arbejdsplads, det er hvis man har 

lagt gulvvarmekabler, og lige skal dokumentere, man har gjort det ordentligt, og 

hvordan man har lagt sine udledningsklemmer. Så lige tage et par billeder og 

smækker det ind på mesters computer, og så er det det. (...) Og så nogle gange, 

hvis man skal se, hvordan en lampe ser ud, hvis man skal bestille en mage til. Så 

tager man lige et billede af den, det er sku da meget nemmere end jeg skal stå 

og finde alt muligt pis”.  

Andre gange kan billederne bruges til at afklare problemer i tvivlstilfælde:  

”Jeg gør det, hvis jeg er i tvivl nogle gange. Så tager jeg et billede og sen-

der til min overmontør og siger – hvad gør jeg? Så går der en halv time, 

så ringer han med svar”. 

Eleverne bruger imidlertid som regel ikke PC i arbejdet ude i praktikken. Det er kun 

mester og overmontører, der gør det. Der er enkelte tilfælde, hvor PC’er bruges, men 

det er i sjældne tilfælde af bestemt teknisk karakter. 
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4.3 Forholdet mellem de to læringskontekster  

Som beskrevet ovenfor er et typisk træk i forskningen inden for erhvervsuddannelses-

området, at eleverne oplever en svag kobling mellem læringsindholdet i skoleregi og 

de arbejdsopgaver der skal løses i praktikvirksomhederne. Forstudierne giver i den 

forbindelse en interessant – og i nogen udstrækning, korrigerende – indsigt i, hvordan 

elever og lærere oplever sammenhængen mellem de to læringskontekster og de for-

skellige vidensformer og læringsbetingelser de repræsenterer. 

4.3.1 Sammenhængen 

Når eleverne beskriver, hvordan de oplever sammenhængen mellem skole- og praktik-

konteksterne, udtrykker de godt nok forskellige erfaringer og oplevelser af samspillet, 

men fælles for dem er en positiv oplevelse af og orientering mod det læringsmæssige 

udbytte fra skoleforløbet (teoretisk viden) i forhold til praksis:  

”... da jeg kom ud og lavede noget praktisk arbejde, der kunne jeg nikke 

genkendende til, at jeg har lært noget og kunne bruge nogle kompetencer 

fra skolen (...) det var allerede lige i starten af min praktikperiode. Det var 

forholdsvis hurtigt”. 

Udsagnene bekræftes af de andre elever og viser en oplevelse af umiddelbart at kun-

ne forbinde den teoretiske viden til kompetencekravene i. Nogle af eleverne konklude-

rer efter en diskussion herom:    

”Der er meget man kan sammenkode fra teori til praktisk, det er der, ja.” 

Der er meget sammenhæng, uden man tænker over det, tror jeg. Du får 

meget baggrundsviden på skolen allerede fra start.  

Udsagnene står lidt i kontrast til den generelle viden fra forskningen inden for er-

hvervsuddannelserne, hvor det ofte fremhæves, at eleverne har svært ved at se rele-

vansen af det teoretiske stof som skal tilegnes i skoleperioderne. Variationen er selv-

sagt ikke statistisk begrundet men årsagen kan, såfremt udsagnene skulle være 

repræsentative, skyldes at el-eleverne er en af de bogligt stærkeste elevgrupper inden-

for erhvervsuddannelserne. De har ofte et højere uddannelsesniveau bag sig end an-

dre grupper på området. 

4.3.2 Forskellige vidensformer og betydningen af det teoretiske overskud i 
skoleforløbet  

Fra en lærersynsvinkel beskrives forholdet mellem de to vidensformer som uddannel-

sesforløbet rummer, på en sådan måde, at læringsindholdet i praktikken er det afgø-

rende, og at skoleviden udgør en mindre vigtig faktor for deres uddannelse som kom-

petente elektrikere. En lærer forklarer således, at der er meget teoretisk ekstra viden i 

uddannelsen som de færreste får brug for i praksis:  

”Det tror jeg nok nogen af dem mener, at det er for teoretisk noget af det. 

Men det er vel egentlig også forkert at kalde det praktik. Det er jo der, de 
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er ansat. Skolen er jo en biting. (..) Det er ude hos mestrene at de lærer 

noget, sådan rigtigt. Det andet her, det er teori, hvor de får en forståelse af 

nogle af de ting de oplever i praktikken. Som du kalder det (...) At vi så gi-

ver dem nogle forklaringer på hvorfor det er sådan. Som jeg siger, men 

dimensionering. De skal bare have en fornemmelse af, om det er helt 

sindssygt, det de laver her. De kommer aldrig til at sidde og regne på det. 

Men de skal så også have et grundlag for at kunne læse til installatør. 

Hvis de vil gå videre”.  

Som det fremgår, ender læreren med at konkludere, at selvom skolen producerer et 

teoretisk overskud ift. det hverdagslige arbejde som elektriker, så er det i hvert fald en 

vigtig forudsætning for dem, som ønsker at læse videre. Han peger på, at problematik-

ken også har sammenhæng til, at uddannelsen i det hele taget er blevet teoretiseret 

stærkt gennem de senere år. Eleverne skal igennem langt mere stof end tidligere:  

”Jeg synes alle vores efteruddannelser er lagt ind i lærlingeuddannelsen. 

Så har man bagatelliseret det grundlæggende” 

Eleverne udtrykker imidlertid ikke samme ærgrelse over, at de nogle gange får teore-

tisk viden i skoleforløbet, som ikke umiddelbart anvendes i den efterfølgende praktik. 

De har tillid til, at det teoretiske stof har relevans og før eller siden kan nyttiggøres i 

praksis: 

”Det er fint nok at have viden jo. En eller anden dag så står man jo et eller 

andet sted, og så skal man lige havde fat i noget du lærte på H2 (andet 

hovedforløb), for at have en forståelse af den opgave, du skal udføre. Så 

på den måde er det jo fint at lære noget. Det kan godt være du ikke får 

brug for det nu, men på et andet tidspunkt kan det jo godt være.”  

4.3.3 Inddragelse af praksis i skolens undervisningsaktiviteter   

Eleverne oplever ikke, at arbejdet fra praktikvirksomhedernes inddrages i undervisnin-

gen på skolen. I stedet arbejdes der her med øvelser, der simulerer virkeligheden og 

der forklares herom:   

”Vi har ikke haft praktik blandet ind i det, og det skal vi have nu her, vi skal 

have nogle forskellige lyskoblinger, hvor vi får et bræt ned med nogle fy-

siske lysstofrør, med forskellige kondensatorer og spoler og noget forskel-

ligt, hvor vi skal prøve, at koble det samme, så der er lidt”.    

”I slutningen af hvert forløb, der får vi noget praktik. Så skal vi lave en 

stand, kalder vi det, hvor der er nogle forskellige installationer, med de 

emner”. 

”Der matcher det vi har lavet”. 

”Ja. Repetition, lidt ny viden og så skal vi blande det sammen i en praktisk 

udførelse”. 
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Eleverne oplever således ikke, at den praktiske virkelighed inddrages ret meget i sko-

leundervisningen, omend de ind i mellem får til opgave at lave praktiske udtryk for den 

teoretiske læring gennem konkrete installationer. Lærerne er enige i, at elevernes 

praksiserfaringer fra praktikforløbene ikke inddrages ofte, men fremhæver i stedet, at 

der nogle gange bruges videomateriale med illustrationer fra praksis som afsæt for un-

dervisning.  

4.4 Styrkelse af lærernes kompetenceudvikling gennem stærkere 
samspil mellem teori og praksis  

Eleverne fremhæver en fordel ved – eventuel på digital vis – at bringe mere virkelighed 

ind i skolerummet. Det drejer sig ifølge eleverne om at opkvalificerelærerne, som nogle 

gange fjerner sig for meget fra praksis i deres teoretiske orientering. Det forklares her-

om:   

”Der er nogle ting der lyder bedre i teorien, end det egentlig er, når man fører det 

ud i livet. Mange af de mennesker der er her som lærere, de har måske været 

her i 20 år. De har kun det teoretiske i hovedet. Mange af dem har ikke engang 

været ude og arbejde. De er gået direkte til installatøreksamen og så startet som 

lærere (...) Jeg har et godt eksempel fra H1. Der havde vi Christian og han på-

stod, man ikke kunne klappe et relæ, hvis man kortsluttede nul jord og det insi-

sterede vi på, man godt kunne. For i teorien skal nullen jo være helt ren, så skal 

der slet ikke være noget strøm i nullen, eller noget som helst. Men sådan funge-

rer virkeligheden jo ikke”.  

Eksemplet viser, at eleverne er fuldt opmærksomme på skellet mellem teori og praksis 

og at det er vigtigt at de to vidensformer udfordrer hinanden i oplæringen, så teorien i 

virkeligheden bliver til at føle på. 

Eleverne giver andre eksempler på, hvor viden erhvervet på skolen modsiges af prak-

sis. Det gælder især spørgsmål på sikkerhedsområdet, hvor de oplever at praksis ikke 

lever op til de regler de er blevet undervist i: 

”Hvis man tænker på sikkerhed, så er der faktisk mange ting der er lidt 

anderledes i teorien, end det er i virkeligheden. Det render man rigtig tit 

ind i. (...) F.eks., står der i arbejdsmiljølovgivningen, at du kun må ar-

bejde på en stige en halv time af gangen, og du må kun gå op til det 3. trin 

på wienerstigen. Jeg har tit stået på toppen at wienerstigen og arbejdet 

der i 3 timer. Det er ikke nogen kritik af det. Sådan er det bare. Du lever 

med det. Jeg har stået på stige næsten 8 timer hver dag, pga. de stikled-

ninger”.  

Eleverne antyder på den ene side en utilfredshed med, at reglerne ikke følges. Det for-

ventes, at lærlingene løber en vis risiko uden at beklage sig. Omvendt peger de prag-

matisk på, som udsagnene illustrerer, at det er en del af jobbet. Sådan er arbejdsbetin-

gelserne i branchen af forskellige årsager: 

”Ej, men sådan er det jo. F.eks. det med stigen. Du skal jo op. Du kan jo 

ikke tage et stillads med hver gang.”  
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4.4.1 Opfyldelse af læringskravene i praktikken 

Både elever og lærere er opmærksomme på, at det ikke er altid, at læringsmålene i 

praktikforløbene bliver opfyldt. En lærer forklarer herom, at der er eksempler på, at 

mestrene og virksomhederne ikke tager tilstrækkeligt højde for praktikkens læringsmål 

og at dette er et vilkår, der næppe umiddelbart kan ændres på:  

”Mange af dem går bare og trækker kabler. Det er meget forskelligt, hvil-

ket firma det er. Sådan har det bare altid været (...) Det kommer an på 

svendenes mening. Ham de kører sammen med, det er ham der be-

stemmer det”. 

Også eleverne er opmærksomme på, at de ikke altid får opfyldt praktikmålene, når de 

er ude i praktikforløb. Det illustreres eksempelvis med historien om motorlære: 

”Der er det jo sådan, at vi skal arbejde med motor, indtil vi tager på skole 

igen, hvis det er helt rigtigt. Men der er jo ikke nogen steder, der er arbej-

de til det jo”.  

Andre er ikke helt bekendte med de formelle krav, men fornemmer, at der ikke altid er 

den rette sammenhæng mellem det der læres i skoleregi hhv. i det efterfølgende prak-

tikforløb. Følgende udsagn indikerer, at i hvert fald nogle af eleverne ikke kender til 

praktikvejledningsskemaet:  

”Ja. Hvis det er rigtigt, så tror jeg faktisk, det er bestemt ud fra det vi lærer 

på skolen, det er meningen vi skal komme ud og arbejde med det bagef-

ter. Hvis det er rigtigt. Men sådan hænger det jo ikke sammen, sådan fun-

gerer verden ikke. Vi må arbejde der, hvor der er arbejde, jo. Vi kan ikke 

tvinge dem til arbejde i en motor, hvis der ikke er en motor”. 

Eleverne fornemmer nok (men har ikke præcis viden om) de progressionskrav der er til 

praktik læringen. De vurderer, at der ikke altid er den fornødne overensstemmelse eller 

dækkende bredde i den læring, praktikken tilbyder. Omvendt peger de på, at dette ikke 

nødvendigvis skyldes uvilje fra mesters side. Nogle gange er der bare ikke de rette læ-

ringsmuligheder. Nogle elever har imidlertid eksempler på, hvordan praktikvirksomhe-

den forsøger at imødegå problematikken:  

”Men man kan sige, de har da gjort noget for at sige, nu skal du en tur på 

industri for at se, hvad det er for noget. Snuse lidt til det. På den måde 

gør de lidt for, man kommer ud og prøver noget. Nu har I prøvet noget på 

skolen med industri, så derfor skal I også ud og se det i praksis”.  

4.5 Muligheder for digital brobygning mellem læringskontekster 

Eleverne er principielt positivt stemte overfor at bruge nye digitale medier eksperimen-

talt som brobyggende mellem de to læringskontekster. Omvendt tror de, det vil være 

vanskeligt at indføre nye rutiner ude hos mestrene, som kobler oplæringen tættere til 

skolens teoretiske videnstilbud. Forskerne giver det eksempel, at en særlig eller van-
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skelig situation ude i praktikken filmes og bruges som pædagogisk eksempel i skole-

undervisning efterfølgende – for at få praksis ind i skolerummet:    

”Ideen er da meget god, men jeg tror halvdelen af alle mennesker, ville al-

drig få det gjort”.  

Elevernes eneste men vægtige indvending over for ideen om at transportere ’problem-

eksempler’ ind i efterfølgende undervisningssituationer på H1 forløb er, at problemerne 

som regel løses med det samme. Eksemplet bliver derved alligevel kunstigt på samme 

måde som kontekstløsrevne øvelser:   

”Man plejer jo gerne at få en løsning på et problem med det samme. En-

ten har man selv fundet løsningen, eller man har snakket med nogle an-

dre der har tidligere erfaring, som har sagt – jamen det der er jo derfor det 

hele er brændt af eller noget. Den måde med at bringe videomateriale el-

ler billeder er nok mere, når noget er gået rigtig galt og man skal lave jo-

kes. Prøv at se hvad de har lavet der, ikke, er du tosset. Det er sjovt at vi-

se nede på skolen, det viser lærerne også, på deres computer”. 

Eleverne tror således mest, at praksis overførsel egner sig til ’skræk-eksempler, men 

forholder sig generelt åbent og positivt:  

”Jeg synes ideen er god nok”.  

”Ja, ideen er god nok, men så skal det være for at viderebringe erfaring”.  

Også fra et lærersynspunkt vil en større grad af ’cross-over’ være godt for indlæringen, 

men der er aktuelt ingen planer om at udvikle undervisningen i den retning. Dog argu-

menterer en lærer for at det i relation til samarbejdet om praktikmålene ville være en 

stor forbedring med mere løbende kontakt: 

”Man kunne måske sende dem en e-mail hver 14. dag og forhøre om de 

kom på skolen næste gang, hvor de skulle svare på det. Det ved jeg sku 

ikke (...)Det ville være ideelt, hvis det var løbende”. 

4.6 Institutionelle betingelser for tættere samarbejde mellem 
uddannelsesinstitution og praktikvirksomheder 

Både blandt elever, lærere og på øverste ledelsesniveau er det vurderingen, at det vil 

være vanskeligt at engagere mestrene mere i samarbejdet med skolen om lærlingens 

uddannelse. Flere elever giver udtryk for, at mestrene ikke interesserer sig for lærlin-

genes skoleperioder. Andre peger på at mestrene ikke har tid til det, eller at det er en 

uddannelsesansvarlig svend, som skal forestår kontakten til skolen.  

4.6.1 Svagt institutionelt samarbejde om praktikmål 

I relation til spørgsmålet om opfyldelse af praktikmålene er det både lærere og uddan-

nelsen ledelses erfaring, at mestrene ikke engagerer sig ret meget heri. Undervisere 

og øverste ledelse begrunder bl.a. denne vurdering med henvisning til, at mange af 
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mestrene aldrig udfylder og returnerer praktikvejledningsskemaerne, som de ellers har 

pligt til. Den svage fokusering på praktikmålene kan bl.a. også aflæses i, at en stor del 

af eleverne end ikke er klar over, at vejledningsskemaet eksisterer og skal udfoldes ef-

ter hvert praktikforløb.  

Som et eksempel på svag interesse fra virksomhederne fortæller uddannelseschefen 

at kun få mestre deltager i de arrangementer på skolen, som virksomhederne inviteres 

til. Det forklares herom at det især for de små virksomheder kan være svært at afsætte 

de fornødne ressourcer til sådanne prioriteringer. 

Virksomheder repræsenteret i uddannelsesudvalget udgør en undtagelse fra dette ge-

nerelle billede, idet de engagerer sig mere i samspillet med skolen og ønsker at styrke 

samarbejdet. 

4.7 6 pointer fra forstudiet på CELF 

Sammenfattende om indsigterne fra forstudierne er der især 6 pointer, som har betyd-

ning for den problemidentifikation og afsøgning af innovationsmuligheder som danner 

afsæt for prototypeudviklingen. 

4.7.1 De digitale medier på skolen 

Elevernes erfaringer med digitale medier i undervisningen er positive og vidner om en 

stor og refleksiv åbenhed over for øget brug af digitale medier i læreprocesserne. Ele-

verne oplever imidlertid ikke, at de eksisterende platforme for kommunikation brobyg-

ger mellem læringskonteksterne, og de beskrives ikke som anvendelige i praktikken. 

Praktikforløbene underminerer derved kontinuiteten i elevernes brug af de tilbudte digi-

tale kommunikationsmedier, som mister deres relevans, når eleverne skifter rolle fra 

elev til lærling ude i praktikvirksomheden.  

Disse meget entydige oplevelser af problemer forbundet hermed er med til at fokusere 

interessen for innovationspotentialet i en anden form for prototype, der kan ’bridge’ ud i 

praktikken og understøtte, at der ikke sker et kontinuitetsmæssigt afbræk som kan be-

grænse læringen i el-uddannelsesforløbet.  

4.7.2 Digitale medier i virksomhedspraktikken  

Forstudierne giver i relation til spørgsmålet om brug af digitale medier i virksomheds-

praktikken en vigtig viden. Som det fremgår bruger mange lærlinge en smart phone og 

tager billeder i hverdagen til forskellige former for dokumentation og til at spørge me-

ster eller svend til råds ud fra. I deres praksis indgår PC’ere ikke i nævneværdigt om-

fang. Rammerne for brug af PC i arbejdstiden er med andre ord i udgangspunktet ikke 

stærke og der findes ikke tradition for at pauser bruges foran en PC indenfor arbejdsti-

den. 
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4.7.3 Spørgsmålet om praktikmålene 

Der er, som det fremgår en meget svag kobling mellem de eksplicitte læringsmål i det 

teoretiske forløb og de opfølgende praktikmål, som stilles forud for hvert praktikforløb. 

Praktikvejledningsskemaet har til formål at mediere mellem konteksterne, men i prak-

sis fungerer ordningen ikke ret godt. Fra observationer blandt lærere og via interview 

med lærere og uddannelseschef tydeliggøres det, at der her er tale om en oplagt inno-

vationsmulighed i form af en form for digitalisering af praktikvejledningsskemaet.  

4.7.4 Elevernes overraskende oplevelse af sammenhæng mellem teori og 
praksis  

Ud fra de empiriske udsagn tegner der sig et billede af, at eleverne ser en positiv 

sammenhæng mellem teori og praksis. Eleverne oplever vanskeligheder ved at kunne 

følge med i egen læringsmæssige udvikling på tværs af konteksterne. Det udmønter 

sig i en usikker fornemmelse af manglende systematisk samspil mellem skoleforløb og 

indfrielse af praktikmål. Her kunne også lærere og øverste ledelse se en fordel i et 

skærpet samspil, hvad der angiver en innovationsmulighed orienteret mod udvikling af 

et digitalt rum for dokumentation af og refleksion over de læringsmæssige landevindin-

ger i en art elektronisk portfolio. 

4.7.5 Sikkerhedsspørgsmålet i spændingsfeltet mellem regler og praksis   

Eleverne udtrykker en vis frustration over, at de i skolen tillærte sikkerhedsregler ikke 

overholdes i praksis. Det forekommer, at de er tvunget af kulturen til at acceptere en 

vis sikkerhedsrisiko i arbejdet. Emnets håndtering præges af ambivalens, idet eleverne 

anerkender, at praktiske forhold ofte umuliggør overholdelse af sikkerhedsregler. Hertil 

kommer et kollegialt pres og risiko for fyringer, hvis man siger fra. Omvendt udtrykker 

de også relativt entydigt, at der er muligheder for at sige fra, og at det grundlæggende 

er elevernes eget ansvar og egen vurdering selv at sætte grænserne ift. farlige situati-

oner. I relation til problemidentifikation og innovationsmuligheder peger indsigterne i 

dette dilemmafyldte emne på potentialet i at udvikle afgrænsede digitale rum hvor ele-

verne indbyrdes kunne drøfte de sikkerhedsmæssige udfordringer, de udsættes for i 

praktikforløbene, og som de kan føle det vanskeligt at sige fra overfor.   

4.7.6 Indstillinger til ideen om digital brobygning mellem læringskonteksterne 

Såvel lærere som elever er positivt indstillede over for udvikling af nye digitale broer 

mellem de to læringskontekster. Eleverne kan imidlertid ikke se transfer-teknikkerne 

(f.eks. i form af en videofilm) i et problembaseret lærings-perspektiv, da problemløsnin-

gen altid finder sted lokalt og herefter ofte forældes. Til gengæld ser de potentialerne i 

erfaringsformidling og er generelt positive over for at afprøve et digitalt brobyggende 

eksperiment. 
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4.7.7 Vilkår for institutionelt tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitution 
og praktikvirksomheder  

Det er generelt vurderingen i alle tre aktørgrupper, at det er vanskeligt at engagere 

mestrene mere, end de er i dag. De mest engagerede virksomheder er ifølge uddan-

nelseschefen virksomhederne i uddannelsesudvalget, som samarbejder med skolen 

om udvikling af uddannelser, rekruttering af praktikvirksomheder m.v. Ift. problemidenti-

fikation og innovationsmuligheder peger dette på, at netop uddannelsesudvalget kan 

være et vigtigt afsæt for etablering af kontakt til engagerede virksomheder, som ser en 

interesse i at styrke den praksisnære kompetenceudvikling på el-området. 

4.8 Opsamlende problemidentifikation og innovationspotentiale på 
baggrund af teoretiske og empiriske erfaringer 

På baggrund af den eksisterende forskning inden for erhvervs- og vekselvirkende ud-

dannelsesområdet (jf. 3.5) samt erfaringerne fra det etnografiske feltarbejde på CELF 

fremstår der en række identificerbare problemstillinger, behov og muligheder i forhold 

til at understøtte kompetenceudvikling i forhold til skole, virksomheder og ele-

ver/lærlinge. 

De teoretiske studier peger på behovet for en styrkelse af det formelle samarbejde om 

uddannelsen gennem brug af eksisterende redskaber og udvikling af nye kontaktfor-

mer mellem skoler og praktikvirksomheder.  

Det handler om at skabe kontinuitet i kontakten og kommunikationen mellem arbejdsliv 

og skolehverdag og her kan udviklingen af et virtuelt (tredje) læringsrum indenfor ud-

dannelsen hjælpe til at integrere skolen og virksomheden som sammenhængende 

men forskellige læringsarenaer. 

Studierne peger på nødvendigheden af at udvikle en arbejdspladsbaseret og problem-

orienteret uddannelsespraksis, der kan knytte læring og anvendelighed tættere sam-

men, men samtidigt fastholder, at læringskonteksternes forskellighed er en vigtig del af 

uddannelsens kvalitet. Den vekselvirkende uddannelse stiller således store krav til de 

lærendes refleksion af erfaringer på tværs af de forskellige uddannelseskontekster, der 

udgøres af skole og virksomhed. 

Skolens ledelse og lærere udpeger behovet for, at udvikle uddannelsens brug af e-

læringsteknologier, som del af rekrutterings og fastholdelsesstrategier samt intern un-

dervisningsudvikling og inter-organisatorisk udvikling af kommunikationen mellem sko-

le og virksomheder, og sammenhængen i lærlingenes læring på tværs af skole og virk-

somhedsophold. Konkret peges der på behovet for at systematisere og effektivisere 

anvendelsen af EL-fagets praktikvejledning.  

Praktikvejledningsskemaet som et oplagt udviklingsfokus. Praktikvejledningen om-

handler de af skolen fastsatte praktikmål, som eleven skal nå i en given praktikperiode, 

hvis virksomhedens produktion tillader det, og er et A4 papir trykt på begge sider. I og 

med at praktikvejledningen rejser med i elevens taske ud og hjem mellem skole og 

virksomhed ligger der et potentiale i at gøre Praktikvejledningen mere fleksibel og til-
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gængelig (digital) for virksomhedens uddannelsesansvarlige, skolens lærere og ikke 

mindst eleven og som et redskab til at styrke elevens faglige udvikling. 

Eleverne peger på forskellene mellem lærernes anvendelse af IT i undervisningen, 

som et forhold, der spiller direkte sammen med elevernes oplevelse af læringsudbytte. 

Det er således en mulighed og uudnyttet potentiale, at understøtte og udvikle lærernes 

anvendelse af allerede eksisterende digitale undervisningsteknologier, som fx smart 

board. 

Eleverne har erfaringer med at anvende mobile teknologier i deres virksomhedsophold, 

og eleverne udpeger, hvordan de i forbindelse med mange daglige arbejdsrutiner bru-

ger mobiltelefoner til at dokumentere deres arbejde og til identifikation af problemer. 

Hvor eleverne i forbindelse med skolearbejdet benytter sig af PC’er, så er der i forbin-

delse med arbejdet under virksomhedsopholdet brug for mere fleksible og mobile tek-

nologier, og der er mulighed for at tænke disse med ind i innovationsprocessen. 
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5. Konceptgenerering – Den digitale læringsbro 

5.1 Den digitale læringsbro 

E-læringskonceptet „Den digitale læringsbro‟ forsøger at understøtte en praksisnær 

kompetenceudvikling rettede mod EL-lærlinge, virksomheder og skole i et samspil. Må-

lene er som følger: 

Styrket indsigt i og kommunikation af såvel formelle som uformelle læreprocesforhold 

for samtlige uddannelsespartnere: virksomheder, skoler og lærlinge. 

Øget sammenhæng mellem kompetenceudviklingen i skole og praktik gennem syste-

matisk brug af det digitale praktikskema til at skabe øget mulighed for at integrere 

praktikforløbets konkrete erfaringer og problemer i skolens undervisning. 

Systematisk fokus på virtuel dokumentation og refleksion af lærlingenes opgaveløs-

ning, og kompetenceudvikling i praktikkens virksomhedsforløb i relation til uddannel-

sens progression. Understøtte såvel skolens som virksomhedens kompetenceudvikling 

gennem kontinuerlig samtale og fokus på lærlingenes konkrete opgaveløsning og kol-

lektive læreprocesser. 

Forbedre muligheden for, at skolen kan stille lærlingene opgaver under praktikophold, 

og dermed skabe kontinuitet i uddannelsen samt mulighed for, at virksomhederne kan 

følge med i lærlingenes skoleforløb. 

Skabe rum for lærlingenes uformelle erfaringsudveksling, hvor virksomheder og skole 

ikke er deltagere, med respekt for lærlingenes personlige autonomi, integritet og usik-

kerhed. 

5.2 Forsknings- og udviklingsprocessen i overblik 

For at anskueliggøre forskningsprocessen og vores oversættelse og anvendelse af 

ELYK- innovationsmodellen (jf. kapitel 2), samt fremhæve projektets metodologiske og 

analytiske udvikling vil vi kort præsentere en model (jf. model: forsknings- og udvik-

lingsprocessen, s. 45) for projektets progression, og sammenhængen mellem felt, bru-

ger og forskerperspektiver og -erfaringer. I udgangspunktet bygger innovationsproces-

sen på viden og undersøgelser om erhvervsskoleforskning (jf. kapitel 3). 

5.2.1 Et forstudie 

Kombineret med forskning i og studier af uddannelsesinstitutioners organisation og kul-

tur, deltageranalyser, samt teori om feltstudier og metoder udgør dette baggrunden for 

at gennemføre et forstudie. Dette forstudie havde til formål, at afdække forskellige ak-

tørers og interessenters perspektiver på uddannelse og udvikling af elektrikerkompe-

tence i ydre region af Danmark. 
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Forstudiet benyttede sig af observationer med undervisning i kombination med inter-

views med undervisere og deltagere, suppleret med interviews af uddannelsesledel-

sen. 

5.2.2 Første prototype idé 

På baggrund af analysen af forstudiets empiri og DESK research, kvalificeres en ræk-

ke opmærksomheder og forforståelser, samtidig med, at forskningsspørgsmål og pro-

blemopmærksomhed skærpes. Dette fører til formuleringen af en række teoretiske 

nysgerrigheder og den første prototypeidé (jf. model, s. 49). 

5.2.3 Udviklingsworkshop 

Workshop 1 gennemføres med virksomheder, lærere og elever for at få afdækket de 

forskellige brugergruppers problemidentifikationer og behov på baggrund af deres spe-

cifikke oplevelser og erfaringer med elektrikeruddannelsen. Inspireret af kritisk aktions-

forskning er workshoppen en komprimeret og modereret udgave af et fremtidsværk-

sted, og workshoppen har tre forskellige kollektive faser indlagt: En 

problemidentifikation, en tematisering og fokusering, samt en kvalificering.  

Samtidigt bliver der arbejdet med at sikre, at alle grupper kan udtrykke sig og få VOICE 

gennem forskellige organiseringer af de tre faser, og de grupper deltagerne bliver for-

delt i undervejs i workshoppen. Workshoppen producerer til sidst en række problemer 

eller behov, der skal arbejdes videre med i prototypeudviklingen (jf. afsnit 5.3). 

5.2.4 Udvikling af en prototype 

På baggrund af workshoppens resultater i form af forslag til prototyper samt forskernes 

viden og erfaringer, diskuterede, reflekterede og udvalgte forskergruppen at gå videre 

med en række af de problemer/behov ,der blev identificeret. Udkastet blev en digital 

læringsplatform med flere integrerede ’spaces’ (apps), der sammen og hver for sig, 

forholder sig til et eller flere problemer/behov identificeret af brugergrupperne. 

5.2.5 Prototype til vurdering i workshop 2 

Prototypeudkast 1, der er udviklet på baggrund af en Podio-læringsplatform, præsente-

res og afprøves i workshop 2, hvor nyuddannede elektrikersvende tester design og 

funktionalitet. Workshoppen leverer umiddelbare oplevelser og erfaringer af prototy-

pen, der efterfølgende integreres i den fortsatte udvikling af design og produkt. Der 

sker en udvælgelse og fokusering på uddannelsesdeltagerne i skikkelse af elektriker-

lærlingene, der hænger sammen med en teoretisk og analytisk opmærksomhed samt 

et empirisk begrundet ønske og prioritering af at forankre innovation og kompetence-

udvikling hos den centrale og gennemgående aktør i elektrikeruddannelsen, dvs. ele-

verne og lærlingene. De forbinder gennem deres uddannelsestid de to forskellige 

praksisfelter, skole og praktik, og er derfor omdrejningspunktet for mange af de identi-
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ficerede problemer og behov, i og med der er tale om uddannelse og kompetence, som 

de skal sikres. 

5.2.6 Revision af prototype 1 

Workshoppen fører til kritik, udvikling og justering af design og prototype, såvel apps 

som spaces er i fokus for forandring. 

Disse erfaringer fra workshoppen fører til en justering og tilpasning af prototype, plat-

form og design og peger i retning af en større og mere realistisk afprøvning og testpe-

riode. Men inden afprøvningen af prototypen skal testes, skal deltagerne i testen oplæ-

res og introduceres til Podio-læringsplatformen. Dette foregår ved, at forskergruppen 

på baggrund af en række didaktiske og pædagogiske teorier overvejer den bedste 

fremgangsmåde for introduktionen af færdige prototype. 

5.2.7 Introduktion til og oplæring i prototypen 

Oplæringen i den digitale læringsplatform Podio (prototype 2) foregår en dag på CELF 

med deltagelse af elever og lærere. Programmet for dagen var lagt an på hands on 

øvelser og var på ingen måde en triviel og instrumentel oplæring. Således fungerede 

selve oplæringen af elever og lærere også som en stress-test af Podio-

læringsplatformen, hvilket medførte, at der undervejs blev justeret og tilføjet mindre ret-

telser til prototypen. På denne dag blev det overordnede test-design også præsenteret, 

såvel som at aftaler om dokumentation, evaluering og valideringssamtaler blev arran-

geret med deltagerne. 

5.2.8 Indholdsbestemmelse af prototypen i samspil med undervisere 

I forskergruppen planlægges og aftales den endelige udformning af testforløbet i sam-

arbejde med lærergruppen på CELF. Der aftales en plan for testforløbet og typen af 

opgavetestning, svar og responsdesign, samt hyppighed. 
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5.2.9 Prototypen afprøves i en 4 ugers testperiode 

Afprøvningen af prototype 3 (Den digitale læringsbro) sættes i gang over en 5-ugers 

periode med opfølgende evaluering og validering af testforløb, og brugernes oplevelser 

og erfaringer med Podio-læringsplatform. 

5.2.10 Brugen af prototypen dokumenteres elektronisk undervejs i testforløbet 

Dokumentationen af testforløbet foregår ved at følge aktiviteterne i Podio og screen-

dumpe disse sider. Udviklingen følges uge for uge, og der pågår en løbende refleksion 

over testaktiviteten og tilpasningen af afprøvningen på baggrund af de nye erfaringer. 

5.2.11 Evaluering  

Evalueringen og valideringen er planlagt i form af en gennemførelse af interviews med 

de forskellige brugergrupper om deres oplevelser og erfaringer med Podio med henblik 

på at trække de barrierer, problemer og potentialer frem, som afprøvningen af Podio 

viser, og som det vil være afgørende, at få afdækket, beskrevet og reflekteret forud for, 

at en succesfuld generaliseret anvendelse af Den digitale læringsbro kan finde sted. 

5.3 Valg af design principper 

De grundlæggende overvejelser om valg af og opbygning af system til casen har fulgt 

den modificerede udgave af SECTIONS-modellen for valg af uddannelses-software, 

som er udviklet i forbindelse med et andet af ELYK-delprojekterne (Heilesen & Helms, 

2011). Modellen arbejder med to former for systemaccept: En social og en praktisk. 

Hvad social accept angår, har delprojektet gjort sig følgende overvejelser: 

Uddannelsesinstitutionen anvender Sharepoint 2007™ som en form for intranet, hvor 

muligheden for feedback fra studerende er minimal. Ud over at det næppe ville være 

muligt at få lov til at gribe ind i et kørende produktionssystem, har det også været pro-

jektets ambition at udvikle et dialogisk værktøj, som brugerne vil kunne tage ejerskab 

af. Derfor har vi ikke følt os bundet til at vælge et værktøj, som integrerer med Share-

point 2007. Til gengæld er det lagt vægt på at vælge et netbaseret værktøj, som via 

links vil kunne tilgås fra Sharepoint 2007. 

Systemet skal kunne håndtere forskellige pædagogiske tilgange: dels en ugeopgave i 

helt traditionel opgave-svar forstand, dels en form for portfolio, og dels en form for 

sidemandsoplæring, som giver mindelser om, men ikke nødvendigvis er identisk med 

et praksisfællesskab. 

De studerende er digitale indfødte, som har valgt en teknisk orienteret uddannelse. Vi 

formoder, at de er fortrolige med brug af internettet, samt at en mobiltelefon er en na-

turlig del af påklædningen. Lærlingene er meget mobile i arbejdstiden, men pauserne 

er få, og arbejdsdagene er lange. 
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Hvad praktiske accept angår, har delprojektet gjort sig følgende overvejelser: 

Hensyn til brugbarhed, dvs. Kommunikation og brugervenlighed, skal udmøntes i, at 

systemet skal være let at tilgå, let at lære, let at bruge, og det skal se ordentligt ud. Det 

skal passe ind i de unges erfaringsverden, som formentlig omfatter en vis brug af soci-

ale medier til kommunikation 

Med hensyn til styring har der været lagt vægt på, at systemet skal være billigt i an-

skaffelse og drift og let at vedligeholde, også for ikke-teknikere. Tanken har været at 

anvise en eksemplarisk løsning, som organisationen let og uden væsentlige udgifter vil 

kunne overtage og videreføre ved forsøgsperiodens afslutning. Med organisationen 

tænkes ikke nødvendigvis på uddannelsesinstitutionens IT-afdeling. Ved at vælge en 

netbaseret løsning, hostet i skyen og med meget let adgang til at bygge videre på den, 

har vi tænkt i baner af åbne læringsressourcer, som undervisere og studerende even-

tuelt selv vil kunne administrere, og hvor der som allerede nævnt ikke stilles krav til fuld 

integration med eksisterende IT-systemer. Hensyn til aktualitet omfatter, at systemet er 

tidssvarende, og at det er levedygtigt på sigt. Det sidste er svært at garantere, når det 

gælder Web 2.0-værktøjer, men der er lagt vægt på at vælge et system som har været 

i anvendelse over tid, og hvor det er en overkommelig opgave at få producenten i tale. 

Af de rent tekniske hensyn har der været taget hensyn til hastighed og stabilitet, og 

endnu vigtigere, sikkerhed. Flere forskellige kategorier af brugere skal kunne benytte 

systemet, men alle skal ikke have adgang til alt, og systemet skal afgrænses i forhold 

til internettet generelt. Faktisk har hensynet til sikkerhed været grundlæggende for op-

bygningen af systemets kommunikationsstrukturer. 

5.4 Fra papir til mobil læringsplatform – En prototypeidé 

På baggrund af forstudiet formulerede forskergruppen et første designkoncept inde-

holdende en række idéer baseret på brugernes oplevelser og erfaringer, samt den ek-

sisterende viden om udvikling af kompetencer og læring i erhvervsuddannelserne. 
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Idéen handlede initialt om at gøre en papirbaseret praktikvejledning digital, samt at til-

føje et antal features til læringsdesignet. Dette designkoncept eller prototypeidé bestod 

af seks elementer og blev tænkt som en form for læringsplatform, der skulle kunne be-

tjenes fra forskellige mobile medie platforme. Prototypeidéen blev også formet af 

ELYK-projektets fokus på at anvende billige og let tilgængelige dagligdagsteknologier 

til at skabe innovation og kompetenceudvikling. 

Startende fra toppen af figuren og i urets retning har vi 1. Bekendtgørelse/Praktikmål 

hvor det er muligt at søge viden om uddannelsens bekendtgørelse og læringsmål. 2. 

Skole/Tutorials hvor det er muligt at se video instruktioner af forskellige typer opgave-

løsning. 3. Ilearn er tænkt som et personligt procesværktøj til, at samle eksempler på 

opgaveløsning. 4. PICK1/Ugens bedste ifølge uddannelsesvejlederen, som et sted 

hvor sjove, skæve, lærerige eksempler på opgaveløsning samles. 5. DOK U 

THIS/Personligt praktikværktøj til, at dokumentere opgaveløsning i praktikken. 6. Kur-

sus udbud/Kalender der er en kursuskalender med uddannelsesinstitutionens katalog 

over kompetencegivende kurser. 

5.5 Workshop 1 – Brugerdrevet udvikling, validering og kvalificering af 
prototypeidéer 

Under overskriften ”Hvordan kan el-lærlingeuddannelse forbedres?”, ”Kan nye digitale 

medier hjælpe i denne forbedringsindsats?” er elever, lærere og virksomhedsrepræ-
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sentanter blevet inviteret til en udviklingsworkshop. Workshoppen er organiseret som 

et erfaringsbaseret diskussions- og analyserum på tværs af vante institutionelle skel. 

Formålet med workshoppen er at identificere brugerdefinerede problemer og behov for 

forbedringsindsatser. 

I workshoppen blev der gennem diverse øvelser sat spot på mangler, styrkesider og 

forbedringsmuligheder i EL-uddannelsen, som udgangspunkt for en efterfølgende ud-

vikling af idéer til en prototype for e-læringsbaseret kompetenceudvikling.  

5.5.1 Inviterede deltagere 

Til workshoppen inviteredes et hold elever fra elektrikeruddannelsens svendeklasse, 

svendeklassens lærere, lokaluddannelsesudvalget for EL, Strøm og Styring på CELF, 

samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og de virksomheder, svendeklassen 

har uddannelseskontrakter med. 

5.5.2 Workshoppens design – indhold og form 

Workshoppen indebærer en bottom-up orienteret tilgang til udviklingsarbejdet, i og 

med at prototypeudviklingen tager afsæt i brugerne dvs. elektrikeruddannelses samar-

bejdsparters konkrete oplevelser af problemstillinger, barrierer og forbedringsbehov på 

praksisniveau. Der etableres gennem workshoparbejdet et bredt ejerskab til de frem-

komne forbedringsforslag.  

Workshoppens ramme er et 4-timers forløb med aktiviteter, inddelt i følgende faser: kri-

tik, idégenerering, idékvalificering, fremlæggelse og prioritering af temaer til videre be-

arbejdelse.  

Modellen for workshoppen trækker (omend i beskeden grad) på inspiration fra frem-

tidsværkstedets metodologi, idet formålet med workshoppen er, at invitere til udfoldel-

se og bearbejdning af erfaringer som afsæt for en første identifikation af kritikpunkter i 

uddannelsens aktuelle indretning. I anden omgang bearbejdes disse erfaringer, som 

afsæt for en formulering af visioner for en forbedring af uddannelsen som konkret 

grundlag for emnemæssige prioriteringer og konkrete handlestrategier. 

Faserne bliver skiftevis organiseret som plenumdiskussioner og gruppearbejder. I nog-

le tilfælde med gruppering af deltagerne efter position og tilhørsforhold (lærlinge, lære-

re, virksomhedsrepræsentanter). Andre gange bliver en tværgående organisering an-

vendt med henblik på, at skabe mulighed for uvante erfaringsudvekslinger. 

Workshoppen gør endvidere brug af forskellige digitale redskaber. Dels for at skabe 

dynamik i arbejdsmetoder og -aktiviteter, dels for at synliggøre og understøtte inddra-

gelsen af digitale medier i lærings- og formidlingsmæssig henseende. 

5.5.3 Optakt  

Der indledes med en lille øvelse, hvor workshopdeltagerne i grupper finder frem til en 

smart (digital) måde at få viden om, hvor det er tilbud på dagligvarer, så de kan købe 

mest effektivt ind, samt spare penge. Øvelsen forsøger pædagogisk at illustrere, hvor 

mange muligheder, der stilles til rådighed via digitale medier i vores hverdag. Øvelsen 
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skal udover at ’ryste’ deltagerne sammen, også vænne deltagerne til at samarbejde om 

problemløsning. 

5.5.4 Kritikfasen  

I kritikfasen beskriver deltagerne via en gruppe-brainstorm en række forskellige irritati-

onsmomenter i EL-uddannelsen. Grupperne diskuterer og nedskriver de konkrete kri-

tikker af uddannelsen, og disse danner udgangspunkt for gruppens videre bearbejd-

ning og omformulering af udannelsens problemer og udfordringer, hvor målet er, at få 

konkrete forbedringer af Elektrikeruddannelsen på banen (jf. oversigt over deltagernes 

forslag herunder). 

5.5.5 Idégenereringsfasen  

I Idégenereringsfasen er deltagerne i første omgang opfordret til at komme med forslag 

til, hvordan uddannelsen kan forbedres. I anden omgang rettes fokus mod, hvordan di-

gitale medier kan spille en rolle i disse forbedringsindsatser. Idéerne diskuteres i grup-

per, og dokumenteres på store plancher, der efterfølgende hænges op i plenum. For-

slagene fremlægges og gøres til genstand for en fælles diskussion. Plenumdrøftelsen 

munder ud i en afstemning, hvor deltagerne prioriterer op til fem forbedringsforslag, 

som de finder det vigtigt, at der arbejdes videre med i prototypeudviklingen. 

Gruppe 1 Forbedringsforslag Antal stemmer 

Elever Optagning og podcast af undervisning  - 

 Smart boards i samtlige lokaler - 

 Opdateringer af fagbøger 5 

 Minimering af antallet af undervisere pr. hold  2 

 Bedre IT udstyr på skolen (trådløst netværk) 9 

 

 

 

 

 

Gruppe 2 Forbedringsforslag Stemmer 

Skole og 

virksomhed 

Praktikvejledningen skal være elektronisk 

og centralt placeret 

4 
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 Mulighed for at følge lærlingen løbende –  

eventuelt fredagsprøver på nettet 

5 

 IT-løsninger skal være nemme og få - 

 Karakterer (skal være) tilgængelige på net-

tet 

- 

 

Gruppe 3 Forbedringsforslag Stemmer 

Elever Der skal altid undervises på smart board - 

 Mulighed for at hente ’LMS kalender’ ned 

på mobil 

- 

 Mere vægt på uddannelse fra mestrenes 

side eventuelt (gennem) MUS (medarbej-

derudviklingssamtaler)  

4 

 Spørgeskemaer som lærlinge skal udfylde - 

 Bøde til mestre/firmaer hvis en lærling ikke 

bliver sendt på sygehuset, efter han har 

fået stød  

5 

 Informering om videre uddannelse  8 

 

Gruppe 4 Forbedringsforslag Stemmer 

Elever En simpel opgave via mail/sms hver uge 

eller hver 14. dag 

- 

 Skolen fordelt på flere forløb  7 

 Styrket dialog mellem skole og virksomhed 

og elev 

- 

 Video-dialog (web) mellem skole og virk-

somhed (uddannelsesansvarlig) 

- 

 Altid minimum 1 lærer under hele forløbet  9 

5.5.6 Idékvalificeringsfasen 

Workshopdeltagerne har været organiseret efter deres position i uddannelsen, men 

bliver i forbindelse med idékvalificeringsfasen placeret i nye grupper. De nye grupper 

består nu, så vidt muligt af virksomheder, skoler og elever, således at der i hver gruppe 
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er repræsenteret forskellige erfaringer og brugerperspektiver. Gruppen skal samarbej-

de om at kvalificere de brugerdrevne idéer, og omsætte disse idéer til digitale prototy-

per, der kan medvirke til at skabe ny innovation på og af Elektrikeruddannelsen. 

De idéer, som har fået flest stemmer, og som der skal arbejdes videre med i idékvalifi-

ceringsfasen, samles under en række temaer, og fordeles på fire grupper. 

Temaerne der blev udvalgt til videreudvikling er: 

Temaer til forbedring 

1. Job efter uddannelse, videreuddannelse og videndeling 

2. Dialog mellem uddannelsens forskellige aktører – eller mangel på samme 

3. Manglende sikkerhed under virksomhedsforløb 

4. Løbende opfølgning på og arbejde med teori i hele uddannelsesforløbet 

På baggrund af de foregående diskussioner skal hver af grupperne i kvalificeringspro-

cessen arbejde med følgende opgaveformulering:  

 Beskriv, hvad idéen går ud på.  

 Beskriv det problem, idéen kan være med til at løse.  

 Vælg en måde at fremstille idéen på, videokamera, rollespil, tegninger m.v.   

5.5.7 Resultater fra idékvalificeringsarbejdet 

Resultaterne fra idékvalificeringsarbejdet bliver præsenteret i plenum af hver af grup-

perne ved hjælp af tekst og tegninger på plancher og tavle. 

Job efter uddannelse, videreuddannelse og videndeling 

Gruppen fokuserer i sit arbejde på en række idéer, der skal hjælpe med til at styrke lær-

linges viden om efter- og videreuddannelsesmuligheder, samt skabe styrket kontaktmu-

lighed mellem virksomheder og jobsøgende elektrikere. Gruppen foreslår, at der præ-

senteres uddannelsesmuligheder via en fagkyndig fx maskinmester eller 

elektroingeniør. At der udvikles en faglig hjemmeside for firma/skole indeholdende føl-

gende elementer: muligheden for at oprette en søgbar elev-og kompetenceprofil rettet 

mod virksomheder, et standardansøgningsskema, samt en oversigt over muligheder for 
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job i branchen og videregående uddannelse. Portalen kan også indeholde videopræ-

sentation af jobmuligheder eller arbejdssessioner, samt en mulighed for at virksomhe-

der kan annoncere efter medarbejdere. 

Dialog mellem uddannelsens forskellige aktører – eller mangel på samme 

 

Der bliver arbejdet med at styrke dialogen mellem uddannelsespartnerne til gavn for 

udvikling af uddannelsens kvalitet og lærlingenes kompetencer. Gruppen foreslår at 

der skal arbejdes mere systematisk på at få lærlingenes ønsker til virksomheder tydeli-

gere frem, samt vigtigheden af at lærlingene skal ydes støtte for at få skabt en god dia-

log med virksomhederne. Et vigtigt aspekt omhandler uddannelsesansvaret, og i den 

forbindelse bliver praktikvejledningsskemaet udpeget som et vigtigt redskab til at sikre 

en god dialog mellem skole, lærling og virksomhed. Herudover påpeger gruppen, at 

det er et fælles ansvar at få en god dialog mellem lærling og virksomhed, men det po-

interes, at i de tilfælde dialogen og samarbejdet ikke bliver vedligeholdt, er der et be-

hov for at kunne sanktionere. Med andre ord skal det have konsekvens for virksomhe-

der, hvis ikke de lever op til deres ansvar og forpligtelser over for lærlingene. 

Manglende sikkerhed under virksomhedsforløb 

 

 

DIALOG 

 

Praktik 

vejledning 

Mester 

 

Lukkede ører 

 

 

Konsekvens 

Lærling 
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Indhold  
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Den tredje gruppe udpeger en række problematikker vedrørende manglende sikkerhed 

i forbindelse med løsningen af opgaver i virksomhedsforløbet. Gruppen viser fire ek-

sempler på arbejde, der ikke lever op til de sikkerhedsmæssige forskrifter: arbejde på 

høj stige; arbejde med stik med spænding; arbejde i rum med forureningsfare uden 

beskyttelsesdragt og maske; arbejde alene og med for tunge løft. Gruppen ønsker at 

udvikle tiltag, der kan hjælpe til, at virksomheder lever op til deres ansvar og sikre or-

dentlige arbejdsvilkår for lærlinge og virksomhedens øvrige medarbejdere. 

Løbende opfølgning på og arbejde med teori i hele uddannelsesforløbet 

Deltagerne i den fjerde gruppe foreslår tre tiltag, som kan hjælpe med til at sikre at de 

teoretiske perspektiver lettere fastholdes som en refleksiv ramme for lærlingenes egne 

læreprocesser. Forslaget omhandler idéer til hele uddannelsesforløbet, men med sær-

ligt fokus på praktikforløbene i virksomhederne. Gruppen foreslår følgende tre idéer: 

 En simpel opgave hver uge eller hver 14. dag, 

 En bedre fordeling af opholdene (på skolen), 

 Uddannelse – mere ansvar fra firmaerne omkring lærlinge (sat i system). 

Gruppens forslag viser meget godt spændvidden i de problemer og udfordringer der er 

forbundet med vekseluddannelser, og idéerne strækker sig fra konkret didaktiske til 

uddannelsesorganisatoriske og strukturelle forhold. Samtidigt viser det også styrken i, 

at brugerdreven innovation kan føre til ’revolutionerende’ idéer, der ikke kun forholder 

sig til det mulige, men også det ønskelige. 

 

Præsentation og fælles prioritering af gode ideer der kan arbejdes videre med 

Grupperne fremlægger ideerne for hinanden og giver feedback. Det diskuteres, hvilke 

ideer som har potentiale og hvorfor. Projektkonsulenterne får til opgave, at spidsformu-

lere idéerne i en form af en digital prototype. 

5.6 Workshop 2 – præsentation af 1. protype efter forskning- og 
udviklingsiteration 

På baggrund af første workshopaktivitet og den efterfølgende udvikling af prototypefor-

slagene herfra udvikles prototype 1 i Podio som henholdsvis en portal til uddannelses-

informationssøgning, virksomhedsprofiler og lærlinge jobsøgning. Den anden prototype 

integrerer et rum for lærlingene, hvor de kan skrive sammen a la facebook, og doku-

mentere deres arbejdsopgaver i forhold til praktikvejledningen, og et rum, hvor det er 

muligt for skolen at stille spørgsmål og opgaver til lærlingene, mens de er i praktik. 

Workshoppen har deltagelse af to færdiguddannede elektrikere og anvender således 

deres erfaringer fra hele uddannelsesforløbet. Designets brugervenlighed bliver testet 

lige så vel som dets funktionalitet, og små opgaver bliver løst ad hoc i forbindelse med 

introduktionen og præsentationen af e-læringsplatformen. 
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Workshoppen giver mange gode erfaringer og input til den videre udvikling af prototy-

pen og betyder konkret, at den del af prototype 1, der omhandler udviklingen af en ud-

dannelsesportal efterfølgende blev nedlagt som følge af de konkrete vurderinger af 

manglende nytte, brugbarhed og formål. 

5.7 Prototype 2 – Iteration og alteration 

De væsentligste ændringer i prototype 2 omfatter en forenkling af prototypens formål 

og funktioner på baggrund af den positive feedback fra anden workshop. Prototype 2 

indeholder som sine væsentligste funktioner et digitalt og virtuelt refleksionsrum, hvor 

alle uddannelsesdeltagerne (skole, virksomhed og lærling) på forskelligvis kan kom-

munikere og interagere med hinanden om at udvikle viden, kompetence og erfaringer. 

Prototype 1 idéen om en lærlinge-virksomhedsportal med søgemuligheder for lære-

pladser og uddannelsesmuligheder vælger forskere og udviklere ikke at arbejde videre 

med. I workshop 1 var det fremme, at der allerede eksisterer flere lignende portaler, 

hvilket sammen med en vurdering af ressourceforbrug, samt ikke mindst vurderingen 

af, at denne prototypeidé har et mindre innovationspotentiale, gør portalen mindre at-

traktiv. 

Prototype 2 har fokus på, at uddannelsesdeltagernes positive tilegnelse af nye lære-

midler og procesværktøjer bygger på en identifikation af disse som værende i overens-

stemmelse med de sociale, kulturelle og subjektive opfattelser af meningsfuld skole-

praksis og arbejdsrutiner.  

Udviklingen af prototype 2 lægger derfor vægt på, at lærlingene er i stand til at ’omfav-

ne’ den nyudviklede e-læringsplatform – for derved at sikre mindst mulig konflikt mel-

lem ’system og brugere’. Dette sker også i en fortolkning af den brugerdrevne innovati-

onsproces som en bottom-up strategi, der netop må tage hensyn til og skabe rum for, 

at ’den svageste gruppe’ har mulighed for at sætte sit aftryk på udviklingen af rammer 

for og indhold af uddannelse, læring og kompetence. 

Konkret viser dette hensyn sig i prototype 2 ved, at spacet ’debat’ lukkes for alle andre 

end lærlingene for derved at skabe et uformelt samtalerum, hvor udveksling af oplevel-

ser og erfaringer ikke kan ’overvåges’ eller ’kontrolleres’ af skole eller virksomhed. De 

pædagogiske konsekvenser af et sådan rum kan diskuteres, og fra skolesiden bliver 

det foreslået at dette rum fjernes, da det kan misbruges og benyttes til at ’svine virk-

somheder eller lærere til’.  

Forskningsmæssigt er det dog interessant og vigtigt, at der eksisterer dette udtalte be-

hov hos eleverne for at kunne udtrykke sig og handle frit uden at blive ’målt og vejet’. 

Det viser hen til det uhensigtsmæssige forhold, at eleverne/lærlingene ikke finder det 

muligt at vise deres personlige usikkerhed og faglige mangler frem, fordi de er usikre 

på, hvordan denne viden vil blive brugt af skole og virksomheder. 

Måske ved lærlingene præcist, hvordan virksomheden, mesteren og svendene reage-

rer på ’fejl’ eller på lærlingenes ønske om at løse opgaver, som de har lært det på sko-

len – og efter bogen. Det skaber den forståelse af lærlingenes oplevelse af modsæt-
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ninger mellem skole og virksomhedsophold, at lærlinge på den ene side ønsker tryg-

heden og sikkerheden fra skoleopholdet, men på den anden side ønsker at blive fuldt 

integreret og anerkendt i virksomheden. 

Det andet space ’praktikmål’ bliver fastholdt i prototype 2. Det har til formål at virke 

som et dokumentationsværktøj til systematisk behandling og arkivering af lærlingens 

gennemførte arbejdsopgaver i løbet af virksomhedsopholdet. I lyd, tekst og billeder kan 

lærlingen indsætte en beskrivelse af den konkrete arbejdsopgave, og relatere den til 

de praktikmål, som bekendtgørelse og praktikvejledningsskema har fastsat for den på-

gældende periode. Løbende igennem uddannelsesforløbet, men primært i forbindelse 

med overgangene mellem skole og virksomhedsophold – virksomhed og skoleophold – 

kan lærlingens ’praktikmål’ space være et redskab for udvikling og evaluering af lær-

lingens kompetenceudvikling og læreproces. Dette space giver samtidigt lærlingene 

mulighed for, at holde styr på egne udviklingsmål, og skabe mulighed for refleksion og 

kommunikation af disse til lærlingenes netværk. 

Praktikmål space er i udgangspunkt åbent for alle brugere, men kan gøres til gen-

stand for en diskussion af, hvilke brugere der skal kunne se praktikmål og hvornår. 

Det tredje space i prototype 2 er ’Ugeopgaven’, som også fastholdes fra prototype 1. 

Dog tilføjes der inden for ugeopgaven nu mulighed for, at differentiere opgavetype og 

svarmuligheder, således kan der udformes basale quiz-spørgsmål som: skriv Ohms 

lov, og hvordan lyder Stærkstrømsbetænkningens paragraf 6 stk. 7? Men også me-

re sammensatte opgaver, hvor opgavebesvarelserne kan være større udregninger eller 

inddrage ’dokumentation’ af lærlingenes arbejdsopgaver. 

I prototype 2 er dette rum ensrettet lærer-elev/lærling kommunikation, og Ugeopgaven 

styres af skolens lærere. 

5.8 Prototype 3 – Den digitale læringsbro  

Prototype 3 er i alle væsentlige dele identisk med prototype 2. Prototypen har igennem 

processen fra idé og koncept til den endelige prototype 3 haft det uoriginale, men tek-

nisk præcise kælenavn ’læringsplatform’ eller ’Podio’ efter navnet på systemsoftwaren 

– for noget har vi jo skulle kalde den. Det gjorde ikke noget, at der var en vis identifika-

tion mellem navnet og prototypen. 

Sidenhen er prototype 3 som det endelige e-læringskoncept blevet tildelt navnet Den 

digitale læringsbro. Broen er et enkelt billede på det ’noget’ ,som forbinder et sted med 

et andet, og som gør det muligt for nogle mennesker på den ene side at bevæge sig 

over på den anden side, hvor der udveksle oplevelser, erfaringer og perspektiver. Sam-

tidigt kan selve bevægelsen gøres til genstand for refleksion og konkrete spørgsmål og 

nysgerrighed: ’hvorfor det?’ eller ’nå, på den vis’. 

Forbindelsen har læreprocesser som sit omdrejningspunkt og forstår disse som socialt 

og kulturelt indlejrede processer, der stiller krav til de enkelte personers fleksibilitet, 

evne og mulighed til og for at bevæge sig, samt reflekterer den selvsamme bevægelse. 
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Broen er digital og virtuel, og vil gennem e-læring- og mobillæringsteknologier under-

støtte brugernes udvikling af praksisnære kompetencer, og styrke brugernes oplevelse 

af sammenhæng mellem de forskellige rum og praksiskontekster, som læreprocesser-

ne indskriver sig i. Disse læreprocesser er ofte både forskellige og modsætningsfulde. 

Derfor er det også kompetencen til at kunne håndtere de modsætninger og udfordrin-

ger, som uddannelsesforløbets kontekstbestemte læreprocesser byder, som ’Den digi-

tale læringsbro’ ønsker at understøtte udviklingen af.
5
 

5.8.1 Prototypepræsentation 

Det praktiske svar på kombinationen af uddannelsesmæssige behov og overvejelserne 

om systemvalg blev for delprojektets vedkommende en Podio-installation. Podio 

(http://company.Podio.com) er en delvist dansk udviklet samarbejdsplatform til PC, tab-

lets og mobiltelefon, som siden starten i 2009 har opnået anerkendelse som et meget 

fleksibelt samarbejdsværktøj. Det ganske særlige ved Podio er, at brugeren selv meget 

let kan udvikle apps til platformen ved hjælp af en drag-and-drop-funktion. Man kan 

bygge apps selv gennem en proces ikke ulig at bygge med legoklodser, og man kan frit 

vælge fra og endda modificere andre udvikleres apps, som stilles gratis til rådighed i et 

stort bibliotek 

Arbejdsrammen i en Podio-installation er en “organisation", dvs. et virtuelt rum, som 

danner ramme for alle aktiviteter inden for en virksomhed eller et projekt. Inden for or-

ganisationen er det muligt at oprette ”rum” (spaces). Ligesom det gælder for organisa-

tionen, kan adgangen til rummene reguleres, så kun bestemte brugere har adgang til 

dem. Et rum er forsynet med en "activity stream" – en slags blog/opslagstavle med 

statusopdateringer, så man fornemmer tilstedeværelsen af andre brugere. I rummet 

kan der oprettes et antal apps, som udfører bestemte funktioner. De er samlet i en 

menulinje, og man har adgang til dem med et klik med musen. 

ELYK-projektet har i sin opsætning tilføjet de nødvendige logoer til identifikation af pro-

jekt og uddannelsesinstitution, men det har ikke været muligt – og heller ikke anset for 

tvingende nødvendigt – at ændre det Podio’s standarddesign (skin), som er ”pænt” 

uden på nogen måde at være originalt. 

Strukturen i prototypen er udviklet ud fra hensyn til brugernes kommunikationsbehov, 

således at de tre oprindelige rum var bygget til henholdsvis: 

Skole-lærling kommunikation. Dette rum er indrettet til at opretholde kommunikationen 

 
5
 Falster er en ø og som en del af Region Sjælland er Falster afhængig af broforbindelser til omverden. Den digitale 

læringsbro indfanger således på indirekte vis den konkrete geografiske placering og forankring til omverden. 

http://company.podio.com/
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mellem lærere og lærlinge i praktikperioderne. Det er en meget enkelt måde at bekræf-

te tilhørsforholdet til en uddannelse, hvor netop følelsen af tilknytning svækkes i prak-

tikperioderne. Kun lærlinge og skolens lærere har adgang til rummet, hvis hovedattrak-

tion er ”ugeopgaven”, en opgave, som skolens lærere stiller, og som lærlingene 

besvarer online eller pr. e-mail. 

Lærling-lærling kommunikation. I dette rum, som kun er tilgængeligt for lærlinge, kan 

lærlingene dele erfaringer uden indgriben fra skole eller virksomheder. Det kan dreje 

sig om succesoplevelser eller om kritiske bemærkninger om arbejdsforhold og sikker-

hed. Et væsentligt formål er at opretholde et fællesskab og en gruppeidentitet i perio-

der, hvor lærlingene ellers er uddannelses-socialt isolerede ude i virksomhederne. Ho-

ved app’en i rummet er en asynkron, trådet diskussion, hvor man kan udtrykke sig ved 

hjælp af tekst, stillbilleder og video. En filtermekanisme gør det muligt at sortere ind-

læggene på forskellig vis, inklusive ved hjælp af tags, så lærlingene kan danne deres 

egne meningskategorier. 

 

Lærlinge-mester kommunikation. Behovet for denne form for kommunikation kan slut-

tes ud fra de mange kommentarer til ”praktikskemaet”. Ved hjælp af rummets hoved-

app, som er en mini-portfolio, kan lærlinge i tekst, billeder og video dokumentere op-

fyldelsen af praktikskemaets krav, og denne dokumentation kan evt. drøftes med me-

ster, men også trækkes ind som eksempler, når lærlingene vender tilbage til skole-

bænken efter afsluttet praktikforløb. 
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6. Forsøg med praksisnær kompetenceudvikling i 
vekselvirkende uddannelseskontekster 

6.1 Introduktion og oplæring i prototype 2 samt drøftelse af test-design 

Uddannelsen af slutbrugere (lærlinge og lærere) fandt sted i en enkelt session på ud-

dannelsesinstitutionen kort inden systemet skulle afprøves i praksis. Den omfattede 

lærlingene og deres lærere, idet det desværre ikke var praktisk muligt at sikre repræ-

sentation af brugere fra virksomhederne. Tilrettelæggelsen af forløbet var inspireret af 

Bjarne Herskins (2009) metoder til it-undervisning. Undervisningen foregik således i fi-

re blokke: en generel introduktion til systemet efterfulgt af tre moduler, der hver først in-

troducerede lærlingene til idéen med og den overordnede funktionalitet af et rum og 

derefter lod dem afprøve i praksis at bidrage til rummet med beskrivelser i tekst og bil-

leder. Instruktion i den enkelte opgave foregik mundtligt, men der var udarbejdet en 

navigationsseddel til hver af opgaverne. Disse fik deltagerne lov til at beholde som en 

form for manual. Ud fra en forestilling om, at brugerne ikke ynder lange, skriftlige vej-

ledninger, blev navigationsarkene udformet sådan, at de kan læses som en ”tegnese-

rie” (jf. figur s. 63). 

Oplæringen af brugerne i brugen af e-læringskonceptets digitale prototype handlede 

primært om at gøre brugerne bekendte med platformens udformning og funktioner. 

Præsentationen af læringsplatformen fungerede samtidigt, som en motivering af de 

funktionaliteter der er blevet indbygget i Den digitale læringsbro med udgangspunkt i 

brugernes identificerede behov og problemer. 

I den konkrete introduktion skete der også som resultat af brugernes engagerede del-

tagelse og tilegnelse af e-læringsteknologi, det interessante, at dele og elementer af 

prototypen blev ændret og tilpasset de kommentarer og kritikpunkter, som var det 

umiddelbare resultat af introduktionen. Introduktionen virkede på den måde også som 

en videreudvikling af prototypen, og samtidigt, som en stresstest af e-

læringsplatformens robusthed, umiddelbare tilgængelighed og intuitive anvendelighed, 

når 20 brugere på samme tid logger på læringsplatformen. 

Dagens program og progression var indrettet på en sådan måde at der først var en 

generel systempræsentation, som blev afløst af tre konkrete introduktioner til Den digi-

tale læringsbros forskellige ’spaces’ eller opgaverum, der gennem guidede øvelser 

havde et specifikt fokus på at give brugerne ’hands on’ kendskab og erfaring med pro-

totypen. 

Øvelserne var ikke ’tomme og overfladiske’ men designet som realistiske opgaver, der 

skulle løses på baggrund af brugernes egne oplevelser og erfaringer.  

For hver øvelse var der produceret et ’hand out’ som elever og lærer havde liggende 

ved siden af deres pc’er, samtidigt med at øvelsen også blev gennemgået på ’smart 

board’. 
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I forbindelse med sådanne introduktioner sker der som ofte det, at der opstår tekniske 

problemer af en eller anden art, at instruktionen bliver misforstået eller nogle af delta-

gerne ikke vil vente på ’tavleintroduktionen’ er færdig, før de går i gang med at prøve 

sig frem. Lige præcist dette forhold gav en række ’frustrationer’ blandt de deltagere 

’der lige pludselig sad fast i systemet’ eller ’ikke kan få det til at virke’, men det gav og-

så en række gode eksempler på at ’sidemandsoplæring’ fandt sted. Deltagerne kikker 

hinanden over skulderen og ser efter hinanden, deltagerne ’råber’ til hinanden, råber til 

forskerne og udviklerne om løsningen af konkrete problemer, og efterhånden benytter 

nogle af deltagerne også e-læringsplatformens indbyggede muligheder for dialog og 

kommunikation til at vejlede og hjælpe hinanden på vej i forhold til øvelserne.  

Dermed er introduktionen et godt eksempel ,vorledes traditionelle undervisningshierar-

kier ofte bliver omstruktureret og nedbrudt ved hjælp af deltagernes netværksdannelse 

med det resultat, at deltagerne gennem den konkrete problemløsning skaber diverse 

erfaringer og læreprocesser. Det interessante er det forhold, at den digitale e-

læringsplatform bliver integreret og anvendt i udviklingen af de eksisterende netværks-

relationer og dermed aktivt understøtter muligheden for at lære og tilegne sig viden, 

der kan hjælpe med til at løse konkrete problemstillinger. 
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Introduktionen af prototypen er således også den sidste design-iteration, i og med, at 

brugernes respons på Den digitale læringsbro aktiveres og anvendes. Oplæringen er 

derfor meget mere end blot en banal præsentation og dermed et godt billede på, hvor-

dan brugerdreven innovation kontinuerligt og principielt uafsluttet, kan skabe nye trans-

formationer af den fælles viden, som et uddannelsesdesign også repræsenterer. 

6.2 Testning af e-læringskonceptet Den digitale læringsbro – prototype 
3 

Testningen af e-læringskonceptet Den digitale læringsbro blev gennemført med et hold 

1. års elever på Strøm, Styring og IT fra CELF og deres lærere i de første 5 uger af de-

res første praktikperiode i virksomhederne.  

Testperioden indhold var præsenteret og aftalt på forhånd med eleverne i forbindelse 

med introduktionsdagen, og alle eleverne var blevet oprettet som brugere og trænet i 

brugen af e-læringsplatformen inden praktikperiodens start. CELF’s deltagende lærere 

havde ligeledes modtaget intro og optræning, og de stod for at teste spacet ’ugeopga-

ven’ ved at stille eleverne en opgave ugentlig gennem e-læringsplatformen, som ele-

verne efterfølgende besvarede og sendte retur gennem ’Den digitale læringsplatform. 

Hver uge stillede forskerne tillige en opgave eller et spørgsmål til besvarelse i Den digi-

tale læringsbro to andre spaces: Portfolie og debat. Opgaverne blev udformet på 

baggrund af de behov og problemer, som eleverne havde identificeret igennem deres 

lærlingeophold og var dermed forsøg på at løse konkrete dagligdags behov eller pro-

blematikker. 

Forskerne fulgte med i testforløbet via statusopdateringer og aktivitetsoversigter, som 

blev generet automatisk af Podio-platformen og fungerer som en ’log’ over den sam-

lede aktivitet i Den digitale læringsbro. 

Forskernes rolle i testperioden har ikke blot været observerende, men også aktiveren-

de og konstruerende, da en vigtig del af hele prototypeudviklingen i ELYK handler om, 

at skabe struktur for udviklingen af nye praksisser. Formålet er at skabe nye tiltag og 

innovationer, samt at få inddraget de relevante brugererfaringer. 

Undervejs i testperioden henvendte forskerne sig direkte til lærlingene via sms og op-

fordrede dem til at benytte Den digitale læringsbro, og se på nogle af de opgaver og 

muligheder, der er i dette e-læringskoncept. Der var nok en stigning i antallet af visnin-

ger på e-læringsplatformen, men der var kun få besvarelser af de konkrete opgaver. 

Det førte til endnu et forsøg fra forskernes side på at øge interessen for brugen af e-

læringsplatformen hos lærlingene, og via telefonopringninger blev alle lærlinge opfor-

dret til at benytte Den digitale læringsbro og løse nogle af de stillede opgaver med det 

formål, at få skabt aktivitet, og dermed konkrete erfaringer at trække på i evalueringen 

af e-lærings platformens barriere og potentialer. Samtlige brugere var her meget positi-

ve over for afprøvningen, og de lovede alle i løbet af de næste par dage at logge på e-

læringsplatformen, og her besvare nogle af de stillede opgaver i space for Debat, Prak-

tikmål og Ugeopgaven. Som erfaringsopsamlingen vil vise er det fåtal, der gjorde som 

de sagde, at de ville. 
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Løbende i forbindelse med testforløbet var forskerne i kontakt med lærerne omkring 

forskellige tekniske spørgsmål og fungerede her som en slags udvidet IT-support. 

Testforløbet blev afsluttet med, at alle lærlinge og lærere blev inviteret til en fælles erfa-

ringsopsamling og evaluering af testen af Den digitale læringsplatform. Gennem en-

keltinterviews med lærere og gruppeinterviews med lærlinge benyttedes en kvalitativ 

forskningsmetodologi til at få brugernes erfaringer og oplevelser med Den digitale læ-

ringsbro frem. 
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7. Analyse af brugernes erfaringer med Den digitale 
læringsbro 

Den digitale læringsbro er blevet udviklet med afsæt i kvalitative studier af elevernes 

læringsbetingelser, samt på baggrund af en række brugerbaserede og udviklingsorien-

terede workshops. I forbindelse med workshoparbejdet udtrykte elever, lærere og virk-

somhedsrepræsentanter en række kritikker, ønsker og behov, som efterfølgende er 

bearbejdet og kvalificeret som konkrete udgangspunkter for udviklingen af e-

læringsplatformen – Den digitale læringsbro.  

Det er erfaringerne fra brugernes empiriske afprøvning og evaluering af Den digitale 

læringsbro, der udgør det centrale omdrejningspunkt for denne analyse.  

Fremstillingen indledes med at belyse, hvordan Den digitale læringsbro ifølge brugerne 

kan mediere mellem de to læringskontekster, som strukturerer elektrikeruddannelsen. 

Herefter fokuserer analysen på Den digitale læringsbros forskellige apps og brugernes 

oplevelser af, hvordan disse kan understøtte uddannelsesmål og læreprocesser. Ana-

lysens indsigter opsamles og diskuteres i forhold til, at vurdere Den digitale lærings-

bros potentialer. 

7.1 Oplevelsen af de to læringskontekster i Elektrikeruddannelsen 

Elektrikeruddannelsens vekselprincip udgør et sæt komplekse læringsbetingelser og 

de to læringskontekster lader sig kun vanskeligt sammenligne. Når eleverne er midt i 

deres uddannelsesforløb, er det en udfordring at betragte uddannelsesstrukturen ude-

fra. Det fordrer gode abstraktionsevner af eleverne at gennemskue de svagheder og 

styrker, vekselprincippet rummer.  

Fra undervisernes perspektiv gælder det, at erfaringen med uddannelsesforløbet nok 

er større, men til gengæld opleves forløbene primært fra en skolevinkel. I forsøget på 

at få indblik i uddannelsens behov for mediering og digitalt understøttede læreproces-

ser har forskerteamet fokus på brugernes beskrivelser og fortællinger om hverdagen i 

henholdsvis skole og virksomheder. Gennem disse beskrivelser får vi indblik i, hvad 

der efter brugernes mening er af afgørende betydning for læringsudbyttet. Vi får et ind-

blik i, hvori den svage mediering består, og hvilke modsætninger der opleves i forhold 

til uddannelsespraksisserne i skole og virksomhedsforløb. 

7.1.1 Forholdet mellem skole og virksomheder i vekselvirkende uddannelse 

I undervisernes perspektiv opleves kommunikationen mellem virksomheder og skole 

som meget begrænset. Dels fordi den almindelige kommunikationspraksis er optaget 

af at løse konkrete problemer, og fordi kommunikationen mellem skole og virksomhe-

der oftest sker gennem kontakten til det lokale uddannelsesudvalg. Fra en skolesyns-

vinkel er potentialet i et tættere samspil med virksomhederne forholdsvis let at identifi-

cere, men vanskeligere at realisere. Underviserne vurderer, at virkeligheden ude i 

virksomhederne generelt er langt væk fra skolens forståelse af den ideelle uddannel-

sespraksis, og at det er et problem, at virksomhederne ikke oplever et tilstrækkeligt in-
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citament for at investere ressourcer i et tættere samarbejde om at sikre uddannelses-

kvaliteten. 

7.1.2 Skolen som et beskyttet rum og den virkelige verden udenfor 

Eleverne fortæller, at de oplever perioderne ude i virksomhedspraktikken som de vigti-

ge og de mest interessante for deres uddannelse. Perioderne på skolen er i relation 

hertil sekundære. Lærlingene forklarer endvidere, at det er en stor omvæltning at skifte 

fra skole til virksomhedsforløb. Der er tale om to forskellige verdener, og praktikforløbet 

i virksomheden beskrives som mere krævende end skoleopholdet. Eleverne eksempli-

ficerer forskellene i forhold til flere forhold. Rent praktisk skal man som lærling meget 

tidligt op og man får senere fri. Indholdsmæssigt er hverdagen helt forskellig fra skole-

hverdagen. En elev forklarer herom:  

”Det er noget helt andet man laver end på skolen, hvor man ved hvad 

man skal lave - dag for dag næsten. (...) I skolen sidder man næsten og 

stener jo. Der sker jo ikke noget. Ude i praktikken kommer man måske til 

at bore ind i et vandrør. I skolen har man skema, det har man ikke ude. 

Der er ikke noget forlods”. 

En elev uddyber forskellen og beskriver en tilfredsstillende læreproces ude i praktik-

ken:  

”Jeg skulle sætte rør op og havde planlagt at trække kabler på bestemt 

måde. Det kan man så ikke.  Så finder man en smartere måde som kan 

overføres til næste gang, så lærer man noget, og det bliver hurtigere og 

bedre af det. Hvor man ikke skal ligge søvnløs over: åh hvordan skal jeg 

dog løse det her? I skolen kan man jo altid løse problemerne: det er jo ba-

re en trævæg. Du kan altid få hjælp. Ude i praksis; hvis hverken svende 

eller mester kan finde ud af, hvordan gør vi? På skolen, det vi får at vide, 

det er jo planlagt og det gør vi så, det der var forventet”.  

Det er således særligt uforudsigeligheden i virksomhedspraktikken, der opleves som 

krævende, men tilfredsstillende. Heroverfor står skolen, som et forudsigeligt og beskyt-

tet rum, der er kedeligt i sammenligning med praktikkens alvor.  

Dog peger elverne på, at skoleforløbets teoretiske indhold er en afgørende dimension i 

deres uddannelse. En elev forklarer herom: 

”Omvendt kan man nok ikke reducere teoridelen. Jeg kunne mærke fra 

første til anden praktikperiode en meget mere teknisk forståelse i andet 

forløb af, hvad man egentlig laver”.    

Selvom nogle opgaver i praktikken er uinteressante og selvom nogle mestre er slem-

me til at bruge lærlingene som stik-rend-drenge, så oplever lærlingene, at mestrene i 

stigende grad opfatter dem som ligeværdige medarbejdere, og at der er kommet en 

større opmærksomhed på lærlingenes læringsmuligheder i praktikken. En lærling vur-

derer f.eks. at:         
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”Der er flere og flere der har en elevpolitik. Det afhænger lidt af den svend 

man kører med, men de fleste fordeler arbejdet. Det er svendene der be-

stemmer, ikke mester”. 

7.1.3 Læringsflow i praktik og skoleforløb 

Eleverne fornemmer, at kravene udvikler sig gradvist hen ad vejen fra andet til tredje 

praktikforløb, men de oplever ikke, at der er tale om et stort spring. En forklarer om, 

hvordan der tages højde for læringsprogression ude i praktikken, og peger på, at det 

afhænger af kontinuiteten, og hvem man kører med:  

”Jeg har fået at vide, der kører jeg som regel fast med to bestemte. De 

ved, hvad jeg kan, hvor langt jeg er og hvordan jeg lærer. Det er bedre 

end at skifte hele tiden”  

7.1.4 Identifikation og styring af lærlingenes læringsmæssige udvikling 

Når lærlingene med eksempler beskriver, hvordan de selv vurderer progression i egen 

læring, henviser de til forskellige forhold, som ofte knytter sig til erfaringer med øget 

ansvar og selvstændighed i opgaveløsningen. Tilliden til at lærlingene kan strukturere 

og udføre opgaver på egen hånd uden overvågning eller hjælp er indikatorer på, at de-

res faglige udvikling er på rette spor: 

 ”Jeg er begyndt at få mine egne opgaver. Jeg får selv tegningerne og står 

selv for det, så kigger de lige, men...” 

Omvendt peges der på, at lærlinge kan føle sig svigtede, hvis mester overdrager for 

store opgaver og ikke giver den fornødne backup. Så ”sover man dårligt om natten” og 

presset går ud over læreprocessen, fordi usikkerhed og utilstrækkelighedsfølelse tager 

over. Det er derfor afgørende, at mester og svende i forbindelse med uddelegering af 

opgaver understreger, at lærlingene altid kan ringe og spørge, hvis de føler sig usikre 

på opgaven. Opbakning skal imidlertid ikke forveksles med kontrol, som lærlingene ik-

ke bryder sig om:  

”Det er stressende, hvis de kigger én over skulderen. Rarere, at der ikke 

er en, der står og retter på en hele tiden” 

Den ideelle situation er den, hvor de fagpersoner, som står for lærlingeoplæringen er i 

stand til at etablere den rette balance mellem støtte og selvstændighed, og hvor det i 

arbejdets tilrettelæggelse medtænkes, at opgaveløsningen indeholder eksemplariske 

oplæringssituationer.  Lærlingene beskriver sådanne situationer:  

”Jeg har et byggeprojekt 2-3 dage om ugen. I starten gik jeg med svend. 

Han gav stille og roligt flere og flere opgaver fra sig og tog kun problemer-

ne og så var man der selv”.  

Sammenfattende kan man sige, at lærlingene opfatter overdragelse af ansvar og plads 

til selvstændighed som vigtige symboler på anerkendelse og på, at man lærer det, der 

forventes. Hertil kommer, at lærlingenes oplevelse af opbakning og tryghed i at kunne 
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spørge om hjælp er en forudsætning for, at ansvar og selvstændighed kan komme til 

udfoldelse. 

I modsætning til de ovenfor beskrevne ideelle rammer for læreprocessen i praktikken, 

så beskriver eleverne dårlige læringsbetingelser som kendetegnet ved ensartede op-

gaver, der ikke knyttes til selve elektrikerfagligheden. Hertil kommer at løse opgaver, 

som er forbundet med fare eller fysisk ubehag, som f.eks. at ’lægge gulvvarme i regn-

vejr’.  Det er også utilfredsstillende at arbejde ude hos kunder som bor uhumsk, eller 

som ’kigger en over skulderen hele tiden, fordi det ikke må blive for dyrt’.  

7.2 Den ideelle, lærerige arbejdssituation 

Som vi ved fra erfaringerne inden for mange andre brancher, så beskriver eleverne 

gode arbejdssituationer, som kendetegnet ved at have et godt flow. Arbejdet glider 

frem i passende tempo, og der er indbyggede udfordringer, som dog kan håndteres, 

fordi de har en passende sværhedsgrad, og fordi lærlingene oplever, at de kan bruge 

deres faglighed til at finde nye løsninger undervejs. 

7.2.1 Inddragelse af praktikerfaringerne i uddannelseskonteksten  

Fra en undervisernes perspektiv peges der på, at uddannelsesforløbet er presset – 

især på skoleforløbet.  Undervisningsplanen er detaljeret beskrevet og stramt organi-

seret. Det betyder bl.a., at det kan være svært at få tid til at inddrage elevernes prak-

tikerfaringer. Dog er der muligheder for at trække eksempler ind i undervisningen, 

f.eks. i form af billeder af en sindssyg installation. Underviseren ønsker, at muligheden 

for praksisinddragelse i undervisningen bliver udvidet, og at der i den forbindelse ud-

vikles bedre muligheder for at differentiere undervisningen i relation til, hvad de enkelte 

elever har lært i deres praktikophold. Underviseren fortæller herom:   

”For det er jo pædagogisk vigtigt at aktivere eleverne, og man burde sætte 

det på skemaet – at eleverne har deres praktikopgaver og erfaringer med 

tilbage på skolen”. 

At underviserne kun i ringe grad bruger elevernes praksiserfaringer som råstof i den 

pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen kan skyldes at de – ligesom eleverne 

– finder praksis uforudsigelig på en måde, der står i et modsætningsforhold til skolens 

mere traditionelle, trygge og teoretiske vidensforståelse.  En sådan usikkerhed kan 

være med til at udgøre en barriere i forhold til at inddrage elevernes virksomhedserfa-

ringer. En lærer forklarer f.eks., hvordan den teoretiske viden er beskyttende, fordi den 

er indiskutabel. Han identificerer det som: 

”Forskellen mellem at kunne noget i teorien, men ikke have den fornødne 

praktiske erfaring”. 

Det kan således skabe en usikkerhed i undervisningen at inddrage den ustyrlige virke-

lighed, hvis ikke underviserne føler sig klædt ordentligt på til, at møde og integrere ele-

vernes erfaringer i undervisningen, således at undervisningen antager en mere dialo-

gisk og problembaseret karakter.  
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7.2.2 Om brobygningen mellem elektrikeruddannelsens to læringskontekster 

Samlet kan man ud fra ovenstående sige, at eleverne generelt opfatter praktikken, som 

den mest spændende del af uddannelsesforløbet, mens skolen repræsenterer et lidt 

kedeligt, omend nødvendigt og relevant læringsmiljø. I relation hertil kan man sige, at 

Den digitale læringsbro er orienteret mod at understøtte bevægelsen fra praktik tilbage 

til skole og fra skole og ud i praktikken.  

Det forekommer, at skolemiljøet kunne vinde ved et motivationsfremmende løft gen-

nem en øget inddragelse af praksis. En anden vigtig pointe fra elevernes oplevelser af 

de to læringskontekster er, at eleverne forstår meningen med det teoretiske indhold i 

skoleforløbene, men ikke altid når den teoretiske viden indgår i aktuelt samspil med 

givne udfordringer i praktikken. Betydningen af den teoretiske viden melder sig med 

delay. Lærlingene opdager relevansen af det lærte i det efterfølgende semester. Det er 

en del af læringens karakter, at den fungerer iterativt og springende. Dog viser analy-

sen, at det synes oplagt at understøtte et mere dynamisk og aktualitetsorienteret sam-

spil mellem de forskellige videnformer, som konteksterne repræsenterer gennem en el-

ler anden form for digitalt e-læringskoncept. Den digitale læringsbro kan overskride 

afstande og understøtte større sammenhæng og kontinuitet  imellem de forskellige læ-

reprocesser.   

Endelige viser første del af analysen, at oplæringsrammerne også afhænger af de 

mennesker, eleverne er omgivet af. Eleverne peger på, at der er sket en øget oriente-

ring mod deres læring i praktikken, f.eks. har flere virksomheder nu en elevpolitik. Dog 

er det helt afgørende for lærlingene, at den eller de svende, lærlingene kører sammen 

med, er i stand til at lære fra sig. Den traditionelle mesterlære er dermed stadig et 

grundstrukturerende og present vilkår, når lærlingene beskriver læringsvilkårene i virk-

somhederne. Hertil kan føjes, at elevernes beskrivelser af de to læringskontekster vi-

ser, at det har stor positiv betydning undervejs i praktikken, at lærlingene får udvist tillid 

til, at deres faglige udvikling er i orden. Ansvar for egne arbejdsopgaver og frihed til 

selv at styre opgaveløsningen beskrives som tilfredsstillende beviser på, at den rette 

progression i lærlingenes faglige læring finder sted. Dette aspekt bekræfter, at Den di-

gitale læringsbro portfolioapp (praktikmål) giver mulighed for, at lærlingenes selv-

stændige arbejdspræstationer kan dokumenteres og fremvises for andre og inddrages 

i skolekonteksten, som en bearbejdning af konkrete problemer og læreprocesser under 

virksomhedsopholdet.     

I de følgende afsnit sætter analysen fokus på de forskellige funktioner – apps – som er 

inkorporeret i Den digitale læringsbro.  

7.3 Ugeopgaven 

To af underviserne har haft en særlig rolle i testperioden, idet de har haft ansvaret for, 

at der blev stillet en række ugeopgaver, som eleverne skulle løse. Først og fremmest 

er der hele spørgsmålet om, at lærerne i starten skal tilegne sig en ny teknologi, hvor 

tekniske fejl og manglende fortrolighed udgør en barriere, der skal overvindes. Lærer-

ne synes, at Podio-platformen er et godt valg, men de oplever, at der er tekniske ele-
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menter, som er vanskelige at få til at fungere. Selv med god teknisk support skaber in-

troduktionen af ny teknologi problemer og udfordringer. 

Undervejs har lærerne dog ikke været mere afskrækkede af ideen, end at muligheden 

af at give skoleopgaver i praktikperioden har været oppe og vende i lærergruppen. Det 

er her blevet diskuteret som et redskab til at skabe bedre kontinuitet i undervisningen 

på skoleforløbene, samt til sikre at den skolebaserede viden ikke forvitrer i praktikfor-

løbet. Hvis dette mål skal nås, skal der imidlertid arbejdes videre med en fokuseret ud-

vikling af undervisningens pædagogiske formål, metode og didaktik. Spørgsmålene 

angår f.eks. karakteren af opgavetyperne, og hvilket interval, de skal komme med. Vig-

tigst fremstår behovet for at udvikle en ny didaktik, der kræver at undervisere og elever 

arbejder systematisk og kontinuerligt med Den digitale læringsbro, så e-

læringsplatformen og dens muligheder integreres i uddannelsesforløbet. På dette tidli-

ge stadie er det imidlertid tilfredsstillende, at eleverne løser nogle af opgaverne og en 

underviser forklarer, at selv om lærlingene kun er inde og kigge på opgaven uden, at 

løse den, så er dette i sig selv positivt, fordi lærlingene fokuserer deres bevidsthed 

mod arbejdets teoretiske dimensioner, og derved aktiveres nogle koblinger, som ellers 

ikke ville træde frem. 

7.3.1  Involvering og samarbejde med praktikvirksomhed gennem Den digitale 
læringsbro 

Underviserne reflekterer over muligheden af, at ugeopgaven kan inddrage hele virk-

somheden, således at der skabes et fællesskab om opgaveløsningen, der kan føre til 

et kompetenceløft for hele virksomheden og ikke kun lærlingen. Det allerbedste vil væ-

re, hvis der bliver sat tid af til,at arbejde med Den digitale læringsbro i arbejdstiden. En 

af de stillede ugeopgaver forsøgte derfor specifikt at aktivere lærlingenes faglige net-

værk i praktikvirksomheden for at teste muligheden heraf. 

Fra elevernes perspektiv vurderes det, at ugeopgaven er god til at etablere en teoretisk 

forbindelse til praksis. Dog er der (som blandt lærerne) forskel på deres meninger om, 

hvilken karakter opgaverne skal have, hvornår de skal løses m.v. Det forklares med 

sammenligning til de andre apps i Den digitale læringsbro, at ugeopgaven var lettest at 

gå til, omend kun nogle få rent faktisk løste alle opgaverne. En af lærlingene forklarer 

herom: 

”Debat og praktikmål fik jeg ikke så meget ud af, men det med man får 

opgaver og stadig holder det i gang, det er en god ide. Kurts opgave, den 

med lys, den var rigtig god. Man var nødt til at læse en masse og bagefter 

ligger det som vigtig viden”. 

En anden elev erklærer sig enig i princippet, men synes dog, at arbejdsopgaven var 

vel stor, og det endte med, at eleven helt opgav at løse den, selvom han var gået i 

gang. 

Eleverne er samlet set enige om, at opgaverne ikke må være alt for omfattende og til 

gengæld være overskuelige at gå til. Ikke mindst hvis der er faste rammer for, hvornår 

de skal løses. De foretrækker, at ugeopgaverne kan løses fleksibelt og afhængigt af 

arbejdssituationen. Hertil kommer, at alle lærlingene ønsker opgaver, som primært har 
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genopfriskende karakter. De ønsker altså ikke nyt teoretisk stof, men løbende genak-

tualiseringer af teorien fra skoleperioden.  

Opsamlende om ugeopgaven kan vi derfor sige, at både lærere og elever er positivt 

indstillede over for idéen om, at fastholde den teoretiske træning undervejs i praktik-

ken, men for eleverne er det afgørende, at sværhedsgraden ikke er for høj, idet forbin-

delsen til lærerne bliver svag i praktikken. Som vi skal komme tilbage til i forbindelse 

med kapitlets afsnit om udvidelse af praktikken som læringskontekst og dens nye me-

dierende forbindelser, så er det ikke kun lærerne som ønsker at styrke forbindelsen 

mellem skole og virksomhedsophold gennem en udvidelse af rummet for teoretisk træ-

ning i praktikken. Også eleverne har nogle overvejelser og ideer, som kan inspirere 

den videre udvikling af ’Den digitale læringsbro’. 

7.4 Debatforum 

App´en debat er som tidligere beskrevet blevet udviklet for at give lærlingene et internt 

rum, hvor de kan udveksle erfaringer, mens de er ude i praktikken. Baggrunden er ikke 

mindst, at en række lærlinge i den første udviklingsworkshop betonede fordelen i at 

kunne spørge hinanden til råds uden at involvere svende, mestre eller skole. De fortæl-

ler, at de nogle gange føler sig i klemme i forbindelse med spørgsmål om sikkerhed i 

arbejdet og de uformelle krav til accept af en vis form for risici i arbejdet, grænsende til 

ulovlig praksis. I den forbindelse savnede lærlingene muligheden for at drøfte rettighe-

der, og grænsesætninger i arbejdet med deres kammerater på faget. Det lukkede rum 

blev derfor udviklet for at imødekomme behov for fortrolige udvekslinger. Debatrum-

met blev imidlertid ikke benyttet så meget af afprøvningsklassen under testperioden, 

og i de følgende sammenfattes nogle beskrivelser, som har betydning for en tilpasning 

af prototypen. 

7.4.1 Heterogene elevgrupper, ’Freeriders’ og frafald 

Til forståelse af elevernes holdning til anvendelse af debatrummet til kammeratlig ud-

veksling med andre elever fungerer indsigten i lærlingenes oplevelser af uddannel-

sesmiljøet opklarende. Eleverne peger på, at erhvervsskolerne er meget store og 

dækker bredt i forhold til forskellige elevtyper og sociale baggrunde. Der er en stor ni-

veauspredning blandt eleverne på uddannelsen. Hertil kommer, at sværhedsgraden i 

undervisningsstoffet veksler meget niveaumæssigt. Konsekvenserne heraf er størst på 

grundforløbet, hvor flere af eleverne har følt sig bremset heraf. Mange af disse elever 

havde stort fravær på grunduddannelsen og faldt fra. Som forklaring på frafaldet blandt 

denne elevgruppe fortæller lærlingene, at nogle elever ikke søger uddannelsen ud af 

interesse og ikke er motiverede for at gå i skole, men slet og ret er indskrevet på ud-

dannelsen for at modtage SU. 

En elev henviser til en artikel i Dansk El-forbund, der refererer en undersøgelse, som 

peger på, at erhvervsskolerne ikke kun mister svage elever, men også stærke elever. 

De stærke elever oplever, at niveauet – under hensynstagen til de mange svage elever 

– er for ujævnt og lavt. De finder derfor, at uddannelsestilbuddet er for useriøst. Lær-

lingene er enige i, at en sådan problematik eksisterer, og de henviser flere gange til 
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problemer med ’freeriders’, og undervisningsforløb, som tager et for stort hensyn til de 

frafaldstruede. 

Det bedste sted, at sætte ind med Den digitale læringsbro debatforum er ifølge ele-

verne på det første hovedforløb (H1), hvor eleverne har nogenlunde samme niveau: 

”Den fænger også lidt mere, når den er lavet ud fra H1 gruppe, nogenlun-

de samme klasse der følges ad. Så er det lettere gå ind og lave sjov, give 

den gas, og få dialoger, og holde kontakten i det halve år, man er væk”. 

I takt med uddannelsesforløbet spredes eleverne, og forskellene på dem øges, hvorfor 

motivet til at holde kontakt med holdet svækkes. Den generelle vurdering er derfor sna-

rere den, at: 

”Mange ser man ikke igen, så hvorfor bruge krudt på bekendtskaber som 

det er svært at holde over tid. Det ville være bedre, hvis det var et fast 

hold”. 

7.4.2 Faglig standard eller høj gennemførelsesprocent  

Det forklares, at eleverne på hovedforløbene oplever en irriterende niveauforskel med 

hensyn til elevernes faglige færdigheder. De inddeler deres klassekammerater i to 

grupper hhv. de elever som er engagerede, og som arbejder med de anviste opgaver, 

og de ikke-engagerede elever, som freerider ved ikke selv at løse opgaverne, men af-

venter, at enten lærere eller engagerede elever fremlægger resultaterne til sidst. Det 

forklares herom, at undervisningens tilrettelæggelse ikke tager tilstrækkeligt højde for, 

at nogle unddrager sig de læringskrav, som forløbet rummer: 

”Også med eksamen... Sidst fik vi tegningerne lige inden vi skulle til ek-

samen. Det er træls at de slækker på kravene for at få alle med. Så er det 

lige meget med dem der har gået og arbejdet med opgaven selv. De lærer 

ikke at løse problemer. Det rammer dem alligevel, når de kommer ud, hvis 

de ikke forstår, det har konsekvens, hvis man gør det forkert”.  

Eleverne har ikke nogen entydige svar på, hvad der kan gøres ved problematikken. De 

adspurgte lærlinge repræsenterer en privilegeret elevposition i forhold til uddannelsen, 

og de tager afstand fra de elever, der ikke er i stand til selv at løse problemerne uden 

at få hjælp. Samtidig er der en tendens til, at individualiseringen af læringsmålene gør 

den enkelte elev ansvarlig for, at uddannelsen bidrager med det rette udbytte. 

7.4.3 Behovet for dialog omkring den faglige udvikling rettes mod svendene 

Adspurgt om ikke der kan være tilfælde, hvor en lærling-til-lærling kontakt er at fore-

trække, peger eleverne på, at de næppe vil spørge klassekammerater til råds, men i 

stedet gå til egne venner eller til svendene på arbejdspladsen. En elev forklarer, hvor-

for svendene er mere oplagte: 
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”Det er bedre end at skrive til de andre lærlinge. Også fordi svendene; der 

følger der en forklaring med. En jeg kørte med, sad og spurgte mig ud på 

køreture, det var rigtig godt”.  

Lærlingene peger altså på de gode oplæringsmuligheder, som samspillet med svende-

ne giver. Samtidig er de dog opmærksomme på, at svendene ikke kan have hele an-

svaret for lærlingenes læring i praktikken. De peger på, at det faglige niveau blandt 

svendene, eller bredden i deres faglighed, kan variere meget: 

”Men der er stor forskel på svendenes teoretiske niveau. Ikke alle ville 

kunne. Nogle ville være gode. Man kan ikke regne med svende. Nogle har 

kun gået på en byggeplads i 4 år, man kan ikke lave et spot i et køkken”. 

Fra underviserens perspektiv peges der på, at det i høj grad er lærlingenes eget an-

svar at få lov til at arbejde med udviklende opgaver. At lærlingene nogle gange fortæl-

ler, at det er svært at gå til mester og bede om at få lov til at lave noget afvekslende 

arbejde understøtter ideen om at give skolerummet mere plads i forhold til praktikken i 

virksomheden. 

7.4.4 En chat-funktion vil forbedre debat app´en 

Eleverne prøver ved fælles hjælp at formulere en meningsfuld funktion for en given 

debat app og når frem til, at den i givet fald skal være baseret på, at kontakten kan 

etableres med det samme og give mulighed for at få en umiddelbar respons fra andre 

elever. Den skal med andre ord være synkron eller næsten-synkron. Det forklares her-

om: 

”Hvis man skulle, så skulle man slette debat og i stedet lave online-debat, 

hvor der er kontakt med det samme, ellers bruger man det ikke. Man kun-

ne jo bare sende besked fra indbakke. Man har brug for viden her og nu 

ikke om tre dage, så hellere Facebook, se om nogen er på her”. 

Som sidste del af udsagnet indikerer, så har eleverne allerede en anvendelig og ud-

bredt infrastruktur til social kontakt, nemlig Facebook. Eleverne finder det ikke reali-

stisk, at Den digitale læringsbro kan konkurrere med dette ekstremt populære medie. 

Dog kan formålet med en debat og chat-funktion være at fastholde det skrevne, så an-

dre senere kan orientere sig i forum-diskussionen, dens spørgsmål og svar. Her kan 

man så ifølge eleverne vælge, om det skulle videre til lærere og mestre, idet de kunne 

målrette budskabet fra gang til gang. Eleverne drøfter også muligheden af at forbinde 

Den digitale læringsbro til skolens allerede eksisterende intranet, Sharepoint. 

7.4.5 Elevernes vedligeholdelse af den sociale relation til virksomhederne 

Hvor debat app´en i udgangspunktet fokuserer på muligheden for at holde forbindelse 

til klassekammerater under virksomhedspraktikken, peger en elev på det modsatte be-

hov – at fastholde en god kontakt til virksomheden i skoleperioderne. Der angives her 

både sociale, faglige og karrierestrategiske begrundelser for at dyrke denne forbindel-

se. En af eleverne forklarer, at han gør meget ud af at holde forbindelsen til virksom-
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heden, idet han deltager i månedsmøder og fredagshygge, selvom han er på skoleop-

hold. Det forbinder ham til arbejdspladsen. Der er ikke pligt til deltagelse, men lærlin-

gene er velkomne, forklarer han.  

7.4.6 Opsamling 

Opsamlende kan man sige at inddragelse af brugerperspektivet i forbindelse med ana-

lyse af Den digitale læringsbros debatforum giver nogle vigtige indsigter i hvor forskel-

ligt elevgrupper kan opleve og udtrykke behov. Hvor udviklingsklassen – en H1 klasse, 

dvs. første samlede hold på hovedforløbene – ønskede en form for digital understøttel-

se af den sociale kontakt, så vurderer afprøvningsklassen, der er længere fremme i 

uddannelsesforløbet (H2), at debat app´ en er overflødig. Elevforudsætningerne ople-

ves som for blandede og forskellene øges undervejs i uddannelsen. Hertil kommer den 

perspektivering, at et debatforum i lige så høj grad kan understøtte elevens soci-

alt/faglige samspil med praktikvirksomheden. 

7.5 Praktikmål 

Praktikmål er, som tidligere beskrevet, et rum i Den digitale læringsbro, som er udvik-

let med et afsæt i ønsket om, at styrke sammenhængen mellem de to læringskontek-

ster. Med praktikvejledningsskemaet som det strukturerende omdrejningspunkt kan 

eleven forholde sig til egne læreprocesser og de konkrete, vejledende læringsmål for 

praktikforløbet. Ideen er, at eleven via mobiltelefon og PC løbende kan dokumentere, 

hvilke arbejdsopgaver der udføres i virksomhedsopholdet og deres relation til praktik-

målene. Eksempelvis kan lærlingene vælge at beskrive udbytterige opgaveløsninger 

og fotografere vellykkede arbejdsopgaver m.v.  

Fra et skoleperspektiv fremhæver underviseren, at praktikvejledningsskemaet er et helt 

centralt redskab i samarbejdet mellem skole og praktikvirksomhed om udviklingen af 

eleven/lærlingens uddannelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer. Brugen af 

praktikvejledningen udfordres af, at virksomheden ikke er tvunget til at følge den. Den 

er som navnet antyder kun vejledende. I kombination med virksomhedernes forskellige 

arbejdsvilkår betyder det, at det er virksomhedens ledelse og uddannelsesansvarlige, 

der kan bestemme en lærlings arbejdsopgaver. Praktikvejledningen udgør dermed ikke 

det stærke redskab, som det ellers oplagt kan være i samspillet mellem virksomhed og 

skole. 

7.5.1 Dokumentation af opgaver udvikling og kompetence  

Eleverne kan godt se perspektivet i praktikmålets portfolio-tanke, og de finder det op-

lagt at denne er bygget op om praktikmålene. En elev forklarer om potentialet heri:  

”Man kunne godt skrive en slags dagbog derinde og hvis man skal ud og 

lave noget for venner og familie, så kan man gå ind og se, hvordan det 

egentlig kunne gøres” 
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Som det skal vise sig i analysen nedenfor rammer denne funktion i Den digitale læ-

ringsbro praktisk set plet, i forhold til lærlingenes oplevelser af svagheder i uddannel-

sesforløbet. Dog viser analysen samtidigt, at forskellige forhold står i vejen for at prak-

tikmål app’en bliver taget i anvendelse i afprøvningsfasen.  

Fra en undervisersynsvinkel peges der imidlertid også på nogle udfordringer forbundet 

med den eksponering, som kan følge heraf. Underviseren uddyber ved at pege på, at 

der er (mindst) to forskellige måder at inddrage og fremstille egne eksempler på, og 

disse kan have forskellig grader af sårbarhed og usikkerhed inkorporeret. Ved fremvis-

ning af eget arbejde eksponerer man sig selv og gør sig sårbar ved fejl. Tilsvarende 

kan man lettere udpege andres fejl, og uintenderede negative sociale effekter kan ud-

vikles herfra.  Der peges derfor på, at der bør tænkes nøje over, hvem der er primær 

brugergruppe og målgruppe. Det er også vigtigt at afklare, hvem praktikmål app’en er 

henvendt til – underviseren vurderer, at det må være den enkelte elev. 

Eleverne ser umiddelbart et positivt, læringsmæssigt formål i Den digitale læringsbros 

praktikmål app. Eleverne er imidlertid ligesom underviserne opmærksomme på nød-

vendigheden af at målrette app’en til en specifik målgruppe og formål. 

7.5.2 Ansvaret for læring i virksomhedsforløbet 

Lærlingene fremkommer med den vigtige indvending, at den ideelle anvendelse af 

praktikmål app’en kan give lærlingene ansvaret for opfyldelse af praktikmålene og 

dermed påføre lærlingen ansvaret for egen læring. De peger på, at det er vigtigt at sik-

re, at indretningen af Den digitale læringsbro ikke kommer til at medvirke til at fritage 

mester og virksomhed for ansvaret for praktikforløbets læringskrav: 

”Mester bør vide hvad man skal gennemgå. Det bør være mesters ansvar. 

Med det her (Den digitale læringsbro), bliver det lige pludselig lærlingens 

ansvar, men det er mesters ansvar, når han er godkendt”. 

Det er med andre ord ud vigtigt, at en videreudvikling af Den digitale læringsbro kan 

tilgodese begge dimensioner, dels ved at redskabet kan ’holde mester i skak’, dvs. sik-

re ansvarsplaceringen, og samtidigt styrke elevens egen læring og mulighederne for at 

følge med i den.  

7.6 Samspillet mellem teori og praktik 

Eleverne er opmærksomme på ’det teoretiske overskud’ som skoleperioderne indebæ-

rer i forhold til praksis. Dog oplever de ikke, at det er et problem i sig selv, at skolefor-

løbene indeholder et teoretisk overskud i forhold til de krav, der stilles til dem som elek-

trikere efterfølgende. De oplever heller ikke, at den teoretiske viden er irrelevant i 

forhold til arbejdet. Dét, de peger på, er, at doseringen og samspillet med praktikerfa-

ringerne ikke er sammentænkte. En elev forklarer om denne problematik:   

”Det er mere med, at man forstår hvorfor tingene bliver lavet, som de gør. 

Normalt har mester regnet alting ud. På skolen skal vi selv gøre det, men i 

praksis er det altid lavet. Mange gange af flere, inden det kommer til mig - 
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tingene er gerne blevet kontrolleret et par gange, fordi der har været flere 

inde over. Forskellen er, at den teoretiske viden, vi får, inden vi kommer 

ud, er meget stor. Det er først senere, vi får brug for det”. 

7.6.1 Etablering af indbyrdes samarbejde mellem virksomheder 

Eleverne foreslår, at Den digitale læringsbro kan indrettes, så den også styrker samar-

bejdet mellem mestrene. Eksempelvis kan de samarbejde, hvis de hver især har svært 

ved, at sikre den fornødne alsidighed i lærlingenes uddannelse, så lærlingene kan 

komme på besøg hos en anden mester.  

Vurderingen af praktikmål app´ en er imidlertid, at den er noget tung og at der skal ta-

ges et stort initiativ. En forklarer; 

”Ugeopgaverne – der var ligesom en knap til besvarelse. Her skulle man 

selv opfinde opgaver, finde gamle... det er mere krævende tekstmæssigt” 

7.7 Brugernes samlede evaluering af prototypen  

Både undervisere og elever finder grundlæggende ideen god. Set fra lærer- og skole-

perspektiv peges der på, at den ideelt set har muligheden for at skabe et godt overblik 

over elevens arbejde og erfaringer.  

Teknisk savner underviserne en bedre oversigt over Den digitale læringsbro og de ind-

byggede apps samt dens funktioner, som fremstår noget indforstået. Der blev ikke for-

ud for testperioden gjort en særlig indsats for at introducere Podio-læringsplatforms in-

frastruktur for underviserne, som dermed fik den samme oplæring som testklassens 

elever. En lærer peger dog på, at vanskelighederne primært handler om, at lærerne 

skal have tid til at tilegne sig mere erfaring med og rutine i at bruge Den digitale læ-

ringsbro i undervisningen. Det er vigtigt, at prioritere mere instruktion, længere oplæ-

ring og indfasningsperiode, samt bedre mulighed for support, og ikke mindst en fælles 

pædagogisk diskussion af hvilke nye undervisningsmuligheder, der kan tænkes med 

anvendelsen af Den digitale læringsbro. 

Eleverne er generelt positivt indstillet over for Den digitale læringsbro som e-

læringskoncept. En styrkelse af samspillet mellem de to læringskontekster kan være 

med til at forbedre uddannelsesforløbets kvalitet. Eleverne peger på, at der i dag kan 

være ’meget langt fra skolen ud til mester’, og at nogle mestre virker decideret uinte-

resserede i, hvad lærlingene lærer på skolen. Her kan en brobyggende digital infra-

struktur være med til at hjælpe et bedre samspil på vej. Dog er eleverne en anelse 

skeptiske over for, om virksomhederne kan overtales til at investere det fornødne en-

gagement i uddannelsen og anvendelsen af Den digitale læringsbro. 

7.7.1 Elevernes begrundelse for brugen af Den digitale læringsbro  

Eleverne forklarer, at de ikke har været så flittige til at bruge Den digitale læringsbro, 

som de først havde forestillet sig, da e-læringsplatformen blev præsenteret i afslutnin-
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gen af skoleforløbet og lige inden eksamen og praktikforløb. Det forklares, at skiftet til 

praktikken er omfattende og kræver en ny orientering og opmærksomhed af dem. Som 

beskrevet i det indledende afsnit om forskellen på de to læringskontekster, så oplever 

lærlingene, at overgangen kræver megen energi. De er derfor trætte om aftenen, og 

skolelivet forekommer hurtigt at være langt væk fra den nye virkelighed. En elev forkla-

rer: 

”Jeg har ikke været ret meget derinde.  Når jeg kommer hjem fra arbejde 

orker jeg ikke at skulle hjem og tænde PC. Hjem og æde og så i seng .... 

og de der opgaver, de er også sådan...” 

Som det fremgår af citatet, er det tydeligt, at arbejdet i praktikken er udmattende, og 

der er ikke energi til at foretage sig noget særligt om aftenen. At det ikke kun er et 

spørgsmål om træthed fremgår imidlertid af udsagnets sidste del, hvor begrundelsen 

drejes over mod selve indholdet af de aktiviteter Den digitale læringsbro lægger op til, 

og som eleven sammenfatter med udtrykket ”opgaver”. En anden elev tilslutter sig den 

vurdering og fremhæver, at han dog var inde og skrive en joke i Den digitale lærings-

bro, for trods alt at vise, at han er interesseret og ”har været derinde og kigge”.  

”Der var jo ikke meget der blev skrevet, så et eller andet måtte jeg skrive 

(latter)” 

7.7.2 Barrierer for at Den digitale læringsbro kan virke som kontekstuelt 
forbindelsesled 

Lærlinge angiver nogle begrundelser herfor. For det første drejer det sig om det mang-

lende rum herfor i arbejdstiden. Hertil kommer barrierer knyttet til, at PC´er ikke er en 

del af arbejdsmiljøet i hverdagen.  Det er kun mester, der af og til benytter PC, og ofte 

er de ikke opdaterede, og det tager tid at åbne og slukke for maskinerne. Det er vigtigt  

at forpligte mester:    

”Tror ikke, at jeg får lov af mester, når det ikke er aftalt nærmere. Det skal 

præsenteres, så de ser vi lærer noget...” 

7.7.3 Den digitale læringsbro skal ikke være en belastning efter arbejde, men 
en ressource i arbejdet 

Eleverne vurderer, at det ville være realistisk at få indarbejdet Den digitale læringsbro i 

praktikperioderne, hvis der var tid og rum dertil indlagt i arbejdstiden. Det er derfor helt 

afgørende, at have mestrene med på ideen. I en optimal involvering peger eleverne 

på, at mestrene også kan bruge Den digitale læringsbro til at løse opgaver og herved 

fx være i kontakt med andre mestre:  

”Så kunne man høre de andre mestre, frem for at sidde med det selv”,  

Eleverne forklarer, at de kender til andre fag, hvor skoleopgaver løses i praktikken, 

hvor der er afsat tid til det, inden for bestemte tidsrammer. De sammenligner det med 

Den digitale læringsbro og en elev forklarer: 
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”Det er en god ide at overføre. Ugeopgaver er for stramt, det kan man 

dårligt nå, men en bredere ramme kunne være godt. I stedet for at rende 

på lager, kunne man løse opgaver. 2 timer måske om ugen til skoleopga-

ver, det ville være meget bedre. At sætte sig og koncentrere sig, få tid at 

læse, når man havde været ude på en opgave og ikke helt forstod hvad 

det var. Så kunne det være fedt, hvis man kunne få lov at gå ind og følge 

op på det, lige bagefter (...) Afstanden (mellem skole og praktik, red.) ville 

blive mindre, hvis man fik lov sidde og læse og dem fra firmaet kunne si-

ge: prøv at læs lidt om det her. Så ville man måske også være lidt mere 

forberedt til næste skoleforløb”. 

Som det fremgår, ønsker eleverne sig, at praktikken som læringskontekst åbnes op, og 

at der her er rum og mulighed for, at arbejde med teoretisk afklaring, opfølgning og 

fordybelse. Alt efter de forskellige arbejdsopgaver eleverne udfører i virksomhedsprak-

tikken. Dette ønske om en tættere og mere smidig kobling mellem praktisk og teoretisk 

viden overføres til Den digitale læringsbro, som dermed kommer til at indeholde og ud-

gøre nogle af de elementer, der kan være med til at udvikle elektrikeruddannelsen i en 

ny og spændende retning. 

7.8 Den digitale læringsbros potentialer 

Trods brugernes identifikation af barrierer for Den digitale læringsbros anvendelse, så 

er det det vigtigt at fastholde elevernes positive feedback og forslag til innovation og 

optimering af Den digitale læringsbros potentiale. De peger på forskellige muligheder 

for, at gøre brugen af Den digitale læringsbro bedre.  

Det foreslås f.eks., at prototypen i højere grad målrettes skoleforløbene som et mere 

skoleinternt-orienteret kommunikationsredskab. En sådan drejning begrundes med, at 

eleverne i skoleperioderne har mere overskud til at arbejde med den elektroniske in-

frastruktur, da PC´er her – modsat i virksomheden – indgår som et naturligt element i 

hverdagen.  Den digitale læringsbro kan her bruges til at systematisere lektielæsning, 

aflevere og gemme opgaver m.v.  Mens eleverne taler Den digitale læringsbros forskel-

lige potentialer frem, vender de imidlertid også tilbage til dens mulige rolle i praktikfor-

løbene. Eleverne forsøger at gentænke mulighederne for at anvende Den digitale læ-

ringsbro i virksomhedens læringskontekst. Det bliver således foreslået, at man kan 

bruge pauser i løbet af arbejdsdagen til at løse små opgaver i Den digitale læringsbros 

forskellige apps:   

”Man kunne også arrangere, at når der ikke var så meget at lave, andet 

end at gøre rent, så kunne man sidde og lave opgaver. Få lov til at sidde 

og læse og eventuelt løse opgaver det ville være godt”. 

7.8.1 Forstærkning og forankring af Den digitale læringsbro 

Fra en lærersynsvinkel peges der på nogle vigtige indsatsområder, hvis Den digitale 

læringsbro skal opnå den robusthed der skal til, for at de forskellige brugere tage den 

til sig. I forlængelse heraf skal Den digitale læringsbro understøttes, vedligeholdes og 

udvikles i flere henseender. Det drejer sig for det første om at være orienteret mod at 
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opsamle lysten, motivationen og dermed drivkraften til at drive projektet. For det andet 

skal der opbygges en struktur omkring processen, hvori ’Den digitale læringsbro’ inte-

greres i uddannelsen, så der løbende skal arbejdes med den. 

Underviseren siger herom: 

”Det er klart, at der skal investeres flere ressourcer i starten for at imple-

mentere teknologien og udvikle de pædagogiske metoder i forhold hertil 

(...) Og det handler jo også om at få ’dem på den anden side’ involveret – 

ude i virksomhederne. For hvis vi kan få virksomhederne til at diskutere 

dette her og få skabt en anden forståelse af, at viden skal ud at arbejde, 

så er vi nået rigtig langt”. 

Underviseren konkluderer i forlængelse heraf, at prototypen herved kan understøtte, at 

virksomhederne kan være med til at udvikle uddannelse, viden og kompetence på en 

anden måde, end det er tilfældet nu. Samtidig peges der på, at en forudsætning for, at 

samarbejdet mellem skole og praktikvirksomheder kan styrkes via Den digitale læ-

ringsbro vil være at få integreret lokaluddannelsesudvalget i projektet. En underviser 

siger: 

”Forudsætningen for, at skabe et øget samarbejde kommer fra en øget 

brug af de lokale uddannelsesudvalg til, at informere og engagere de lo-

kale aktører” 

Eleverne er også opmærksomme på, at det er afgørende for Den digitale læringsbro 

videre skæbne, at mestrene ser potentialet i at indarbejde læringsplatformen i hverda-

gen. 

7.8.2 Universel og imperialistisk udbredelse af Den digitale læringsbro 

Fra en underviservinkel er det indstillingen, at der er gode potentialer og muligheder i 

Den digitale læringsbro, der kan udbredes til flere af CELFs uddannelser i og med, at 

der er mange uddannelser, som arbejder med vekselvirkning mellem skole og virk-

somhedsophold.  

Samtidig peges der på, at Den digitale læringsbro også kan få en vigtig, funktion i for-

hold til skolepraktikelever og hjælpe til at skabe en mere klar identitet for disse og en 

oplevelse af sammenhæng med eleverne i almindelig virksomhedspraktik. For derved 

at give: 

”En oplevelse af at jeg også er en rigtig lærling”! 

7.9 Re-design 

Overordnet set får konceptet en særdeles god feedback fra lærlingene og lærere, og 

det er muligt at kvalificere udviklingen af en bedre og mere interessant Podio-platform. 

Pointen er, og den er vigtig, at denne afrapportering sker på et tidspunkt, hvor samar-

bejdsprocesserne om prototypeudviklingen langt fra er afsluttet. Derfor er den be-
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skrevne proces og evaluering et øjebliksbillede og fastfrysning af et punkt i udviklingen, 

og ikke af selve slutproduktet. Projektets parter er fortsat i færd med at bidrage til ud-

viklingen ved hjælp af brugernes ekspertise. 

Således foreligger der en aftale med lokaluddannelsesudvalget om at drøfte de videre 

muligheder for en videreførelse af afprøvningen af Den digitale læringsbro på et eller 

flere af holdene på Strøm, Styring og IT, på CELF, hvilket vil bidrage yderligere til ud-

viklingen af Den digitale læringsbro som et konkret undervisnings og uddannelsesde-

sign. 
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8. Den digitale læringsbro potentiale som e-
læringskoncept 

Som nævnt foregår afrapporteringen af Den digitale læringsbro på et tidspunkt, hvor 

afprøvningen kun har været i gang i forholdsvis kort tid. Det begrænser mulighederne 

for at vurdere, hvorvidt Den digitale læringsbro er blevet integreret i praksis på måder, 

der skaber optimisme om holdbarheden, samt i hvilken omfang Den digitale læringsbro 

har været med til at transformere de eksisterende praksisformer inden for Elektrikerud-

dannelsen. 

Diskussionen af integration af Den digitale læringsbro i læring i dagligdagen peger på, 

at teknologien rummer potentialer for at forbedre arbejds- og livssituationen, samtidig 

med at den nødvendiggør organisatoriske forandringer for at kunne blive integreret. 

Det er en balancegang at se IT som katalysator for forandring uden at forfalde til tekno-

logi-determinisme. 

Således har de gennemgående tematikker været: Forholdet mellem lærlingenes læ-

ring, kontekst og udviklingen af faglig identitet; forholdet mellem de formelle uddannel-

sesaftaler, uddannelsens kontekster og ansvaret for lærlingenes læreprocesser; og 

forholdet mellem undervisernes rolle og integrationen af teoretisk og praktisk læring i 

uddannelsen.  

Vi ser, at processen med at udvikle Den digitale læringsbro langt fra kun har beskæfti-

get sig med instrumentelle IT-løsninger, men netop har formået, at artikulere brugernes 

forskellige perspektiver på den erhvervsrettede uddannelse og det håndværksfaglige 

arbejdslivs fundamentale problemstillinger og udfordringer. 

8.1 Refleksion over konceptets robusthed i forhold til andre kontekster 

Som et e-læringskoncept, der netop har til formål at bygge bro mellem forskellige læ-

ringskontekster virker Den digitale læringsbros koncept meget robust. Brugerne har en 

umiddelbar identifikation af nytte i forhold til det udviklede koncept, og det er rimeligt at 

forvente, at konceptet kan finde sin naturlige plads i den daglige skole og virksom-

hedskontekst, når det får lidt tid til at virke. 

Det er oplagt at forestille sig, at konceptet kan udbredes til andre lignende uddannel-

sessammenhænge uden de store problemer, dog er det vigtigt at være opmærksom på 

brugernes faglige baggrunde og almindelige IT-forudsætninger. En mindre grad af IT-

kompetence hos elever, lærere og virksomheder vil udfordre det nuværende koncepts 

konkrete udformning, men vil samtidig indeholde muligheden af at videreudvikle kon-

ceptet og Podio-platformen. Det kan fx tænkes, at være hensigtsmæssigt at lade smar-

te mobiltelefoner indgå i konceptet, således at den grundlæggende idé om at forbinde 

forskellig praksis og læringsrum kan bevares. Den anvendte teknologi kan udvikles og 

tilpasses til nye brugere og nye konteksters behov og problemer. 



 

9. Konklusion 82/86 

9. Konklusion 

Den digitale læringsbro er et konkret forsøg på at mediere forskellige situerede og kon-

tekstrelaterede problemforståelser. Den forsøger at nedbryde strukturelle barrierer for 

elektrikerlærlinges læreprocesser i skole og virksomhed. 

Udviklingen af e-læringskonceptet Den digitale læringsbro blev til på baggrund af en 

grundlæggende forståelse af, at læreprocesser giver bedst udbytte, når deltagerne 

selv udvikler idéer, begreber, færdigheder og kompetencer, som de engageret og in-

teragerende benytter sig af i løsningen af konkrete problemer. Hvor alle brugerne og 

interessenterne er inddraget i brugerdreven innovation og kan forstås som deltagere i 

udviklingen af læreprocesser og problemløsning, så ønsker Den digitale læringsbro at 

fastholde et fokus på elektrikeruddannelsens deltagere.  

Lærlingene skal gennem et vekselvirkende uddannelsesforløb for at tilegne sig en 

konkret elektrikerfaglighed, og det er i høj grad op til lærlingene selv at skabe sam-

menhæng og mening i uddannelsesforløbets skift mellem skole og praktikophold. Lær-

lingene oplever, at der er stor forskel på skole og praktikophold, samt at disse forskelle 

også opleves som havende iboende modsætninger og spændingsforhold. Lærlingene 

skal både lære at være elektriker og lære at forholde sig til de forskellige typer af for-

ventninger og opgaver, færdigheder og kompetencer, som udtrykkes i henholdsvis sko-

le og virksomhed.  

E-læringskonceptet har haft til formål at imødekomme følgende tre behov: 

 Skolens ledelse og lærerne oplever generelt, at der er behov for at styrke kom-

munikationen mellem virksomheder, skoler og lærlinge, og eleverne ser gerne, 

at undervisningen på skolen i højere grad inddrager situationer og erfaringer 

fra praktikuddannelsen.  

 Lærerne ønsker at forbedre deres muligheder for at stille eleverne opgaver i for-

bindelse med praktikuddannelsen. 

 Eleverne oplever sikkerhedsmæssige udfordringer i arbejdet, som afslører et 

modsætningsforhold mellem praksis på arbejdspladsen og arbejdsmiljølovgiv-

ningen. Eleverne oplever imidlertid ikke, at de selv har styrke til at ændre for-

holdene i virksomhederne. Samtidig peger eleverne på et behov for at kunne 

udtrykke sig frit også i forhold til faglige fejl og mangler, fordi de er usikre på, 

hvordan den viden vil blive benyttet af skole og virksomheder. 

Med udgangspunkt i lærlingenes subjektiverede oplevelser og erfaringer forsøger Den 

digitale læringsbro, at støtte lærlingenes udvikling af en faglig identitet gennem at tilby-

de forskellige rum for at udvikle en fælles bevidsthed og et sprog om, hvad det vil sige 

at være elektrikerlærling. Dermed er det muligt at skabe nye og bedre former for lære-

processer baseret på lærlingenes egne erfaringer. 

ELYK-modellen har derfor fungeret som en meta-teori og et grænsebegreb, der på en-

gang har rammesat det fælles udviklingsarbejde, og fungeret, som katalysator for ud-

pegningen af problemer og behov. Modellens forskningsmæssige værdi har været 
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størst i forhold til at fungere som et fælles refleksionsredskab, og rammesætning. Mo-

dellen fastholder en struktur for brugernes deltagelse i projektet, og tager det fælles 

anliggende alvorligt som et konkret forhold mellem forskellige interesser og perspekti-

ver. 

Derfor er en brugerdreven innovation og participatorisk forskningstilgang med til at 

grounde den teoretiske viden om erhvervsuddannelsernes udfordringer, og dermed 

med også til at konkretisere de dagligdagsproblematikker og behov, der opstår, når 

uddannelse foregår i vekselvirkning mellem forskellige læringskontekster og i forskelli-

ge praksisfællesskaber. 

Resultatet af innovationsprocessen kunne være blevet meget anderledes end det kon-

cept, som vi nu er endt med. Spørgsmålet er, om det overhovedet er en relevant ind-

vending mod processen eller resultatet. Det er snarere et uomgængeligt vilkår, når vi 

vælger at lade brugere og deltagere få ordet og mulighed for at bestemme. Konceptet 

er alligevel ikke blevet et voldsomt radikalt design, når man tænker på nogle af de idé-

er, der også blev lanceret i innovationsprocessen. På den ene side kunne vi have haft 

et digitalt koncept, der gjorde det muligt for virksomhederne, at følge deres lærlinges 

karakterer i skolen, deres fravær i skolen, deres aktivitet i skolen etc. På den anden si-

den kunne hele uddannelsesforløbet være blevet omlagt, så forholdet mellem skole og 

virksomhedsforløb var blevet ændret, og al undervisning udført af faste lærerteams. 

Indførelsen af obligatoriske MUS-samtaler, hvor både skole og virksomheder er repræ-

senteret var en anden idé, der sammen med en stramning af sanktioner over for virk-

somheder, der forsømmer ansvaret for lærlingenes uddannelse og arbejdsmiljø. 

Den konkrete innovationsproces har således virket til at få vigtige diskussioner frem i 

lyset og gjort fælles, selvom de ikke alle er blevet omdrejningspunkt for det udviklede 

koncept. Tingenes tilstand og hverdagens rutiner fungerer her, som moderator; for et 

godt koncept skal jo netop vise sit værd i den daglige praksis. 

Konceptet Den digitale læringsbro har som et resultat af de forskningsmæssige indsig-

ter og brugererfaringer forsøgt at balancere det reelle over for det ideelle. Resultatet er 

et vellykket og velfungerende koncept, der har potentialet til at indgå i den fortsatte ud-

vikling af de erhvervsrettede uddannelser og virksomheders kompetenceudvikling til-

passet og på forkant med samfundsmæssige udviklingstendenser – udkant eller ej. 

Såvel modellens meta-design som metodens ideelle design rummer teoriens be-

grænsning. Forestillinger om verden systematiseres og udkrystalliseres i begreber og 

teorier, der kan forklare de sammenhænge, vi ser i verden omkring os. Når begreberne 

fejler, så udfordres vi og vores teorier på vores verdensbillede, og vi efterlades med to 

muligheder.  

Den første mulighed er, at ændre vores begreber, så de passer til vores iagttagelser. 

Den anden mulighed er, at ændre verden, så den passer til vores begreber.  

Potentialet i brugerdreven design er stort. Når det lykkes, men det gør det ikke altid, så 

former designet i en og samme bevægelse både verden og vores opfattelse af verden. 

Design er således at forstå, som både et konkret produkt og en proces – en metodolo-



 

9. Konklusion 84/86 

gi – hvis største fortjeneste det er, at designet tager mennesker og deres opfattelser af 

virkeligheden alvorligt.  

Og så gør det ikke noget, at teorien ikke altid holder – for sådan fungerer virkeligheden 

jo ikke. 
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