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INDLEDNING 

Problemstilling og fokus 

I det uddannelsespolitiske felt er der fokus på kobling mellem teori og praksis og begreberne 

praksisnærhed, praksisbaseret samt anvendelses- og helhedsorientering. Dette ses på EUD feltet 

blandt andet gennem vægtningen af begreberne i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser. 

Som undervisere af erhvervsskolelærere på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (DEP) er vi 

optaget af spørgsmålet om, hvorvidt EUD området domineres af en ensidig forståelse af relationen 

mellem teori og praksis som en relation mellem enten skole og praktikvirksomhed eller mellem 

bogligt og praktisk arbejde. Vi fornemmer en herskende teori-praksis forståelse, der er 

arbejdsmarkedsrettet og ’sætter praksis, forstået som praktisk arbejde, over teori’. En forståelse, 

der lægger sig op ad det Henrik Hersom kalder en praksisorienteret tilgang, hvor uddannelsens fokus 

er at skabe medarbejdere, som er formet til at udføre et givent arbejde, frem for medarbejdere 

der er kritiske og reflekterende (Hersom, 2014).  Dette er i vores optik problematisk i forhold til 

formålet med EUD, som det beskrives i Lov om erhvervsuddannelser. Her står i 

formålsparagraffen § 1 stk. 2, at EUD skal:  

 

” […] bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et 

demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling, imødekomme 

arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn 

til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, 

arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ 

arbejdsstyrke, give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse” 1  

 

EUD har således, ud over at rette sig mod arbejdsmarkedet, to yderligere formål. Nemlig, almen 

dannelse og videre uddannelse. Dette understøtter vores antagelse om, at det er problematisk hvis 

den herskende teori-praksis forståelse er den praksisorienterede tilgang (Hersom, 2014), som 

fokuserer på erhvervet frem for et mere bredt formål der også favner almen dannelse og 

potentialet for videre uddannelse. Et blik på de fagrettede bekendtgørelser for EUD samt 

forskellige lokale uddannelsesordninger viser, at disse dokumenter primært vægter 

arbejdsmarkedsrettede kompetence- og kvalifikationsmål, frem for den brede målsætning, som 

                                            

1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170605  
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skitseres i formålsparagraffen. Dette betyder, at disse dokumenter, på sin vis lægger op til en 

praksisorienteret (Ibid) tilgang til forståelsen af teori-praksis relationen.  

 

Denne tilgang skinner igennem i de didaktiske overvejelser hos mange erhvervsskolelærere, som vi 

møder på DEP. Dette projekt arbejder ud fra en hypotese om, at en udfoldelse og udfordring af en 

sådan forståelse, kan åbne op for potentialer for udvikling af didaktikken for EUD. Projektet søger 

derfor gennem en undersøgelse af forskellige forståelser af teori-praksis relationen at forme en 

viden, der kan inspirere til ideer til en didaktik som understøtter EUD’s rettethed mod såvel 

arbejdsmarked, videre uddannelse og almen dannelse. 

De overordnede formål med projektet 

 At få viden om forskningsmæssige og uddannelsespolitiske forståelser og tilgange til teori-

praksis relationen på EUD feltet.  

 At få viden om udvalgte forskningsmæssige forståelser og tilgange til teori-praksis 

relationen på feltet for professionsuddannelser.2 

 At diskutere hvorvidt de forskellige teori-praksis forståelser der præsenteres rummer nye 

muligheder for udvikling af didaktikken i EUD med fokus på alle tre overordnede formål 

med EUD. 

 At skabe et vidensgrundlag for undervisere på DEP i arbejdet med teori-praksis relationen. 

Forskningsspørgsmål 

 

 Hvad findes der af forskellige forståelser af teori-praksis relationen i det danske forskningsfelt? 

– For EUD og for professionsuddannelser med relevans for EUD? 

 Hvilke nye didaktiske mulighedsfelter åbner forskellige teori praksis forståelser op for i 

forhold til at arbejde med at fastholde EUD´s brede formål i uddannelsen og undervisningen?   

 

Metode, afgrænsning og læsevejledning 

Metode 

Metoden til besvarelse af projektets første forskningsspørgsmål er dokument- og litteraturstudier.  

På grund af en begrænset forskning i teori-praksis feltet inden for EUD, har vi også rettet blikket 

mod forskningen på feltet for professionsbacheloruddannelser, der som EUD ligeledes retter sig 

mod et erhverv, der rummer både skoleperioder og praktikperioder og således også 

problemstillinger i forhold til relationen mellem teori og praksis3. Vores fokus i søgningen har 

                                            
2 Dette felt er relevant fordi disse uddannelser som EUD er bygget op som et samspil mellem teori og praksis. 

Professionsuddannelser adskiller sig fra EUD ved ikke at være en ungdomsuddannelse, men en MVU og med omvendt 
tidsfordeling end EUD mellem skoleperioder og praktik. 
3 BEK nr 1521 af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160878 
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været at finde forskning, der beskæftiger sig med forskellige teoretiske forståelser for teori-praksis 

relation og på den måde kan give inspiration til at udfolde didaktikken på EUD-uddannelserne. 

 

På basis af dokument- og litteraturstudierne redegør rapporten for den overordnede politiske 

diskurs i EUD feltet, for et udsnit af forskellige forståelser af teori-praksis relationen i EUDs 

forskningsfelt samt professionsforskningsfeltet. Disse redegørelser former en teoretisk udfoldelse 

af forskellige teori-praksis forståelser og skal ses som et udvalgt udsnit af et komplekst 

forskningsfelt, som vi gennem vores afsøgning og selektion har fundet det særlig relevant at 

interessere os for i relation til projektets forskningsspørgsmål. 

 

Afgrænsning 

Såvel den uddannelsespolitiske diskurs som de forskellige teoretiske tilgange til teori-

praksisrelationen der redegøres for, rummer implicit et spørgsmål om hvad henholdsvis teori og 

praksis er for fænomener eller begreber. Begreberne anvendes i utallige dokumenter og litteratur 

omkring undervisning og uddannelse på EUD og andre vekseluddannelser, men ofte uden 

specifikke begrebsdefinitioner. Projektets intention er ikke en endegyldig definition af begreberne, 

men snarere, gennem en undersøgelse af og redegørelse for forskellige tilgange til eller forståelser 

af relationen mellem teori og praksis, at udvikle en nuanceret teoretisk viden om begreberne og 

relationen imellem dem.  

 

Læsevejledning 

I Indledningen præsenteres projektets formål, fokus og forskningsspørgsmål. Derudover 

beskrives de ydre rammer for projektets fokus og indhold. Det er beskrivelser af; EUD, 

vekseluddannelsesprincippet, den uddannelsespolitiske og forskningsmæssige diskurs i feltet, samt 

indledende om forståelser af teori- og praksisbegreberne og relationen mellem disse i de 

beskrevne felter. 

Efter indledningen åbner vi de teoretiske redegørelser om forskellige tilgange til teori-praksis 

relationen med afsnittet Kundskabsformer, som baserer sig på Tone Saugstads artikel Teori og 

praksis i et aristotelesk perspektiv (Saugstad, 2004). I afsnittet redegøres der for begrebsparret 

Tilskuer – og Deltagerkundskab som Saugstads alternativ til teori – praksis. Begrebsparret bringes 

ind dels som fundament for indledende diskussioner og dels som analyseredskab undervejs i 

rapporten. Tone Saugstad er lektor emerita ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på 

Københavns Universitet. 
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Herfter følger to afsnit om forskellige forståelser af teori – praksis relationen i henholdsvis EUD 

feltet og professionsfeltet. Disse afsnit er struktureret sådan, at der først redegøres for teorien og 

derefter diskuteres hvad den aktuelle teori former af didaktiske mulighedsfelter i forhold til EUD 

didaktikken og projektets fokus på det brede mål med EUD. 

 

I det første afsnit Forståelser af teori – praksis relationen i EUD’s forskningsfelt 

redegøres for og diskuteres Vibe Aarkrogs udlægning af Transfer i bogen Fra teori til praksis 

(Aarkrog, 2012). Vibe Aarkrog er lektor på DPU og har pædagogik og læring - herunder transfer 

som forskningsområder. Efterfølgende kommer en redegørelse af Henrik Hersoms argumentation 

i artiklen Transfer: veje til sammenkobling af uddannelse og arbejde? (Hersom, 2014), hvor han 

diskuterer transfer med udgangspunkt i undervisnings-, forsøgs- og udviklingsprojekter i AMU regi. 

Når han i denne rapport placeres i afsnittet om EUD’s forskningsfelt er det dels fordi vi mener, at 

AMU er tættere på EUD end på professionsforskning og dels fordi Hersom gennem mange år har 

været aktiv i EUD’s forskningsfelt. Henrik Hersom er ph.d. og adjunkt på Det Samfundsfaglige og 

Pædagogiske Fakultet på Metropol.  Den sidste redegørelse i afsnittet om EUD´s forskningsfelt 

handler om et udviklingsprojekt beskrevet i artiklen Praksisnærhed i erhvervsskolens 

naturfagsundervisning gennem betydende overgange skrevet af Paula Valero, Peer S. Daugbjerg, Karin 

Løvenskjold Svejgaard, 2014. Fra et sociokulturelt perspektiv undersøges og præsenteres i artiklen 

et nuanceret praksis – og praksisnærhedsbegreb, som bidrag til et andet didaktisk udgangspunkt 

end transfer i EUD uddannelserne. P. Valero er professor på Aalborg Universitet, tilknyttet Institut 

for Planlægning og Det Teknisk – Naturvidenskabelige Fakultet. P. S. Daugbjerg er ph.d. fra Institut 

for Læring og Filosofi. Aalborg Universitet, lektor på Via University College. K. L. Svejgaard er 

lektor ved Professionshøjskolen Metropol og tilknyttet Det Samfundsfaglige og Pædagogiske 

Fakultet. 

 

Herefter kommer afsnittet Forståelser af teori-praksis relationen – i 

professionsforskningen, hvor der redegøres for og diskuteres forskellige fremstillinger af teori- 

og praksis relationen som er det vi særligt har interesseret os indenfor professionsforskningen. I 

dette afsnit anvendes ph.d. afhandlingen af Lars Emmerik Damgaard Knudsen. Afhandlingen er 

skrevet i relation til det fireårige forskningsprojekt Brobygning mellem teori og praksis i 

professionsbacheloruddannelserne/Bridging the Gab, ligeledes bogen Teori- og praksisdidaktik (Knudsen 

& Haastrup, 2015). Lars Emmerik Damgaard Knudsen og Lisbeth Haastrup er begge lektorer på 

DPU og har henholdsvis Pædagogik, Læring og Filosofi og Materiel Kultur som forskningsområder.  
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Rapporten afsluttes med et sammenfattende og perspektiverende afsnit. Med projektets tese 

som baggrund sammenfattes de felter, vi igennem rapportens redegørelser og diskussioner har 

fundet og som ses som potentialer i udvikling af EUD´s teori – praksis didaktik.   

 

BAGGRUND OM EUD  

- en vekseluddannelse mellem teori og praksis 

De danske erhvervsuddannelser bygger på to hovedprincipper; princippet om vekseluddannelse og 

princippet om partsstyring (Hansen, 2010) og skolerne dækker et bredt spektrum af fag og 

brancher4. Hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (UVM) beskrives de danske EUD 

uddannelser som følger; 

”Hjørnestenen i erhvervsuddannelserne er, at der veksles mellem skole- og praktikperioder. 

Formålet er at skabe mulighed for at koble teori og praksis. Denne kobling motiverer eleverne 

for at lære og understøtter deres evne til at lære”  

 

UVM ser altså vekseluddannelsen som en mulighed for at ’koble’ teori og praksis for eleverne. 

Ovenstående citat kan ligeledes tolkes som en antydning af, at UVM overordnet definerer, at teori 

foregår på skoledelen af uddannelsen, mens praksis sker i praktikperioder. En lignende forståelse 

fremhæves også i en del af den pædagogiske litteratur på EUD feltet. For eksempel skriver Hansen 

at vekseluddannelsesprincippet, på trods af at Erhvervsuddannelsernes overordnede organisering 

har en del indbyggede dilemmaer, er en fordel, fordi uddannelserne ”[…] sikrer en bedre 

sammenhæng mellem skolebaseret, teoretisk viden og praktisk, erfaringsbaseret kunnen, som 

udvikles/læres på arbejdspladsen.” (Hansen, 2010) 

 

Forskning og politisk uddannelsesdiskurs på EUD området 

Forskning på EUD området har de senere år særlig haft fokus på elevernes motivation (fx Brown, 

2010), elevernes læreprocesser (fx Jensen, 2012) samt frafalds- og fastholdelsesproblemer (fx 

Koudahl, 2013 & Jørgensen, 2011). Fokus har altså været på eleverne. På det individuelle 

perspektiv, fremfor på uddannelserne og deres indhold samt deres egenskab som 

ungdomsuddannelser - som faglige arbejdsmarkedsrettede uddannelser og grundlag for almen 

dannelse og videre uddannelse.  

                                            
4 Samtlige erhvervsuddannelser (over 100) er omfattet af fire erhvervsfaglige hovedområder: 1) Omsorg, sundhed og 

pædagogik 2) Kontor, handel og forretningsservice 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser 4) Teknologi, byggeri og 

transport. 
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Et af budene på en løsning af et stort frafald på EUD har været et øget fokus på sammenhæng 

mellem teori og praksis samt praksisnær undervisning, hvilket ses flere steder i arbejdet omkring 

Reform 2015 og dennes fokus på helhedsorienteret undervisning. Blandt andet i Aftale om Bedre og 

mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 20145.   

Den seneste bekendtgørelse om erhvervsuddannelser6 afspejler dette fokus, hvilket følgende 

citater fra forskellige områder i bekendtgørelsen illustrerer; 

 I kapitel 10 Skoleundervisningen Generelt § 61 står der;  

”Undervisningen skal […]være praksisrelateret for derved at styrke elevernes evne til at 

forbinde teori og praksis.”  

 I kapitel 4 Uddannelsens struktur § 21 står der i afsnittet Grundforløbets 2. del;  

”Grundforløbets 2. del skal være en praksisnær indledende del af en erhvervsuddannelse 

[…]”. 

 Om de nye Erhvervsfag står der ligeledes i kapitel 4 § 28; 

”Undervisningen i erhvervsfag er praksisbaseret og anvendelsesorienteret. Fagene 

fastsættes af Undervisningsministeriet og er fælles for alle hovedområder og fagretninger”. 

 Om de uddannelsesspecifikke fag står der i § 29 kapitel 4; 

”Uddannelsesspecifikke fag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der har til formål 

at give en specifik erhvervskompetence”. 

 

Teori – praksisforståelser i EUD bekendtgørelsen  

Hvilken forståelse af begreberne teori og praksis der ligger bag Bekendtgørelsen om 

erhvervsuddannelser kan til dels besvares via den definition af pædagogiske begreber, som UVM 

har udarbejdet til hjælp og støtte til erhvervsskoler og erhvervsskolelæreres arbejde med at 

planlægge og undervise7. Her indledes med en definition og betydningsafklaring af begreberne; 

praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. 

”I Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anvendes begreberne praksisbaseret, praksisnær og 

praksisrelateret. Begreberne drejer sig alle om at skabe en forbindelse mellem indholdet af 

undervisningen på erhvervsskolen og praksis inden for det pågældende erhverv, eller om at gennemføre 

                                            
5 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOlZnOi83NAhUE1i

wKHeBQAggQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F~%2Fmedia%2FUVM%2FFiler%2FUdd%2FErhverv%2FPDF14%2FF

eb%2F140224%2520endelig%2520aftaletekst%252025%25202%25202014.pdf&usg=AFQjCNGDiUyzElddbNkVVPStuQjAh1YOEw&b

vm=bv.125801520,d.bGg 

 

6 BEK nr 1010 af 22/09/2014: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164802 

 

7 https://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/Nov/141124_Definition_af_paedagogiske_begreber.pdf  

 

 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOlZnOi83NAhUE1iwKHeBQAggQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F~%2Fmedia%2FUVM%2FFiler%2FUdd%2FErhverv%2FPDF14%2FFeb%2F140224%2520endelig%2520aftaletekst%252025%25202%25202014.pdf&usg=AFQjCNGDiUyzElddbNkVVPStuQjAh1YOEw&bvm=bv.125801520,d.bGg
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOlZnOi83NAhUE1iwKHeBQAggQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F~%2Fmedia%2FUVM%2FFiler%2FUdd%2FErhverv%2FPDF14%2FFeb%2F140224%2520endelig%2520aftaletekst%252025%25202%25202014.pdf&usg=AFQjCNGDiUyzElddbNkVVPStuQjAh1YOEw&bvm=bv.125801520,d.bGg
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOlZnOi83NAhUE1iwKHeBQAggQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F~%2Fmedia%2FUVM%2FFiler%2FUdd%2FErhverv%2FPDF14%2FFeb%2F140224%2520endelig%2520aftaletekst%252025%25202%25202014.pdf&usg=AFQjCNGDiUyzElddbNkVVPStuQjAh1YOEw&bvm=bv.125801520,d.bGg
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOlZnOi83NAhUE1iwKHeBQAggQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F~%2Fmedia%2FUVM%2FFiler%2FUdd%2FErhverv%2FPDF14%2FFeb%2F140224%2520endelig%2520aftaletekst%252025%25202%25202014.pdf&usg=AFQjCNGDiUyzElddbNkVVPStuQjAh1YOEw&bvm=bv.125801520,d.bGg
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164802
https://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/Nov/141124_Definition_af_paedagogiske_begreber.pdf
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den teoretiske og den praktiske undervisning med så stor sammenhæng som muligt. Den praksis, som 

undervisningen relaterer sig til/er baseret på/er nær på er den praksis, eleverne fx møder i 

virksomhederne eller i skolernes praktikundervisning. Skolerne kan vælge at bruge det eller de begreber, 

som de finder naturligt”. 

  

Vi tolker, at UVM mener, at praksis kan forstås som de aktiviteter/handlinger/kulturer, som 

eleverne møder i deres praktikvirksomheder eller i skolens praktikundervisning. Men praksis kan 

også være det der foregår i den praktiske undervisning på skolen. Hvad teori er defineres ikke 

yderligere i dokumentet fra UVM om pædagogiske begreber. På samme vis savnes også en 

præcisering af hvad praksis rummer, og hvordan de to begreber relaterer sig til hinanden. 

 

Den forståelse, der er skitseret på EUD feltet af teori – praksis relationen, svarer godt til det 

Bengt Molander, professor ved Institut for filosofi og religionsvidenskab ved Norges Tekniske-

Naturvidenskabelige Universitet, peger på, nemlig at den vestlige kulturs uddannelsessystem er 

præget af en opdeling i den teoretiske (akademiske) videnskabstradition og de praktiske ikke 

intellektuelle fag. Denne opdeling danner begrebsparret ’Det teoretiske og det praktiske’. Teori er; 

det intellektuelle, det abstrakte, det generelle, videnskab, det sprogligt formulerbare og det man 

kan læse sig til. Det praktiske er; det manuelle, det kropslige, det konkrete, det specifikke, 

anvendelse, ´tavs viden´ og det man må øve sig i (Molander, 1997 I: Nielsen, 2014). Begrebsparret 

teori og praksis indikerer en implicit forståelse af teori og praksis som hinandens nødvendige 

forudsætninger. Som to modstillede fænomener, der ’helst bør indgå i en frugtbar vekselvirkning 

med hinanden’. En sådan forståelse kalder Tone Saugstad (2004) for ’den konventionelle forståelse 

af relationen mellem teori og praksis’. Hun problematiserer denne forståelse og argumenterer for, 

at den, i sin fremstilling af teori og praksis som hinandens modsætninger ikke favner relationens 

nuancer og kompleksitet. Saugstad mener ligeledes, at den konventionelle forståelse kan medføre en 

perspektivblindhed, som fører til en søgen efter sammenhænge der ikke findes og samtidig 

forhindrer at reelt eksisterende sammenhænge overses. Det er netop denne dimension projektet 

er optaget af at se nærmere på. Er der en perspektivblindhed på EUD området omkring forholdet 

mellem teori og praksis? Og i så fald - hvad består denne perspektivblindhed så af? Og, har denne 

eventuelle perspektivblindhed betydning for, hvorvidt formålsparagraffens brede målsætning 

afspejler sig i undervisningen? 

 

KUNDSKABSFORMER 

Saugstad (2004) argumenterer som nævnt for, at det hun kalder for ’den konventionelle forståelse 

af teori-praksis relationen’ er problematisk, fordi den i sin fremstilling af teori og praksis som 
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hinandens gensidigt afhængige modsætninger kan resultere i en søgning efter sammenhænge, der 

ikke findes og samtidig mister sammenhænge, der reelt findes (Saugstad, 2004, s. 188). Ligeledes 

mener hun ikke, at denne forståelse favner relationens kompleksitet og nuancer. Saugstad mener, 

at vi bør opgive forestillingen om ’teori-praksis-modstillingen’, fordi det ville give en mere frugtbar 

forestilling om det teoretiske- og praktiske livs forskellige aspekter. Hun foreslår at udskifte 

begrebsparret teori-praksis med et andet par kaldet deltager- og tilskuerkundskab  - baseret på 

Aristoteles kundskabs- og aktivitetsformer - fordi deltagerens /´praktikerens´ perspektiv søger 

efter kundskaber at handle ud fra, hvilket både er teoretiske og praktiske kundskabsformer og  

tilskuerens/´teoretikerens´perspektiv søger det generelle / principielle og dette vil ikke være i 

stand til at indfange praksisfeltets kompleksitet, omskiftelighed og uforudsigelighed (Ibid, s. 209). 

 

Kundskabsformer ifølge Aristoteles  

Aristoteles mener ifølge Saugstad (2004), at kundskabers karakter (beskaffenhed) er uløseligt 

relateret til de områder de er knyttet til, hvorfor det er væsentligt at søge at karakterisere og 

afgrænse de forskellige kundskabsområder. Helt overordnet skelner Aristoteles mellem to 

kundskabsområder; et teoretisk område, Episteme og et praktisk, som deles i følgende to 

områder; Techne, der retter sig mod produktion og fremstilling og Fronesis, som handler om etik, 

politik og socialitet. Det betyder, at Aristoteles opererer med i alt tre kundskabskategorier.  

Kategoriseringen/adskillelsen af kundskabsformerne foretages primært gennem deres 

aktivitetsformer og sekundært med deres genstandsområde, der korresponderer med menneskets 

erkendelsesmuligheder. Det teoretiske genstandsområde er alt det universelle, tidløse, generelle, 

dekontekstuelle og abstrakte, der kan vurderes som sandt eller falsk. Epistemisk viden er 

uafhængig af skiftende omstændigheder og tilfældighedernes spil. 

Det praktiske genstandsområde er alt det som kan være anderledes – det som mennesket har 

indvirkning på.  

Til alle tre kundskabskategorier knytter sig en aktivitetsform eller menneskelig livsform, fordi 

Aristoteles forstår kundskab som en aktivitet og ikke et produkt. Dette betyder, at 

aktivitetsformen skal forstås som både den aktivitet man er i stand til at udføre når en kundskab 

erhverves, men også de aktiviteter der indgår i erhvervelsen af kundskaben (Saugstad, 2004). 

Aktivitetsformen knytter sig altså både til erhvervelsen og udfoldelsen af en kundskab (Ibid, s.195)  

 

Deltagerkundskab & tilskuerkundskab ifølge Saugstad  

Deltagerkundskab er en praktisk kundskab og den form for kundskab, der er nødvendig for at 

kunne begå sig i den praktiske hverdag. Indeholdt i deltagerkundskab er teoretisk kundskab 
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/episteme, der kan formidles via undervisning og hviler på logiske og analytiske argumenter om 

hvordan og hvorfor. For at kunne handle i den partikulære situation, må man have generel sikker 

viden og indsigt at tolke det partikulære ud fra. Aktivitetsformen er theoria, som rummer det at 

beskrive, betragte og analysere. At bedrive theoria skal indøves (Saugstad, 2004). 

Deltagerkundskab er også praktisk kunnen og mestring ; techné og fronesis. Techné er kundskab 

om og færdighed til fremstilling, produktion og tilvirkning. Den rummer indsigt i de generelle love 

og principper bag en produktion samt evnen til at beskrive produktionens procedure rationelt. En 

kundskab og færdighed i selve udførelsen af produktionen/proceduren (det generelle), men også 

evnen til at applicere dette på en specifik situation i praksis. Aktivitetsformen póieses er 

karakteriseret ved, at målet for aktiviteten ligger uden for selve aktiviteten. Det er ikke aktiviteten, 

men det produktet den producerer der bedømmes (Saugstad, 2004). 

Fronesis er kundskab om ”[…) at overveje hvilke handlinger som er gode/til bedste for mennesket, 

kombineret med den evne til at handle ret”. (Saugstad, 2004, s. 196) Den omfatter generelle 

principper såvel som det partikulære. Kundskaben er, at handle i partikulære situationer qua 

overvejelser om generelle principper. Det er en erfaringsbaseret kundskab som er personlig, 

udøves ved skøn og ikke kan læres gennem undervisning, men gennem opdragelse, det gode 

forbillede og gennem erfaring i at handle ret. Aktivitetsformen praxis er relateret til handlingslivet 

og består af menneskets meningsfulde handlinger af etisk og social karakter8. Aktivitetsformen er 

indlejret i selve aktiviteten. Her bedømmes selve aktiviteten og perfektioneringen af aktiviteten er 

målet. Bag forståelsen ligger en ide hos Aristoteles om, at mennesket bliver dydigt gennem dydige 

handlinger – at karakteren udvikles gennem handlinger (Saugstad, 2004). 

 

Tilskuerkundskab er kundskab om praksis, som handler om at forstå, forklare og afdække 

hvorfor praksis er som det er – både på et individ og et samfundsplan. Bag Saugstads tilskuer-  

begreb ligger den generelle epistemiske videns aktivitetsform theoria karakteriseret ved at 

handlingen er at være beskuende og i et ude - fra betragte praksis med henblik på at opnå sand og 

sikker viden om det, der kan forstås som evigt og almengyldigt. Theoria beskæftiger sig ikke med 

det praktiske liv og skal ikke omsættes til dette. Den aktivitet bedrives ’for sin egen skyld’. 

Tilskuerkundskab lægger dermed ikke op til konkret handling, men er en nødvendighed for at 

sætte retning, angive vilkår samt forklare hvorfor der handles, som der gør.  

Aktivitetsformerne póiesis og praxis, der begge knytter sig til det praktiske liv, rummer både 

udførelse, handling samt overvejelser om dette. Det vil sige, at aktiviteterne i dette felt bygger på 

                                            
8 Forskellen mellem póieses og praxis, forklares ved følgende eksempel: ”At bygge et hus er en póiesis-aktivitet, mens det at bo i huset 

er en praxis. […] At lave mad er en póiesis-aktivitet mens måltidet er en praxis-aktivitet.” (Ramirez,1995 I:Saugstad, 2004, s. 198) 
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såvel indsigt/kundskab og en praktisk færdighed. Disse aktivitetsformer ligger bag begrebet 

deltager. 

Positionerne deltager og tilskuer kan gøre noget godt for hinanden, men man må vælge side. Ifølge 

Saugstad kan man ikke både være deltager og tilskuer på sammen tid, fordi det er to forskellige 

måder at focusere på . Saugstad skriver;   

"...den gode praktiker må kende handlerummets muligheder og begrænsninger for at kunne 

begå sig i det. Teoretikeren skal på sin side afdække hele det komplicerede praksisfelt, det 

særegne handlerum hvor handlinger finder sted, og dette gøres bedst fra tilskuerpladsen" 

(Ibid, s. 209). 

 

Perspektivblindhed 

Saugstad skriver, at vi kan fastholdes i en perspektivblindhed for relationen mellem teori og praksis 

på baggrund af modstillings - og sammenhængstanken, og hun argumenterer for, at en spørgen til 

hvad der kendetegner kundskabs- og aktivitetsformer i henholdsvis det teoretiske og det praktiske 

felt frem for en søgen efter en ikke eksisterende sammenhæng mellem disse felter, er en mulig 

tilgang til at klargøre teori-praksisrelationen. At vi i stedet interesserer os for, hvad der 

kendetegner henholdsvis teoretikerens og praktikerens perspektiv. Hendes tese er, at teori og 

praksis ikke uden videre hænger sammen i et frugtbart dialektisk forhold, fordi de med en 

Aristotelesk tilgang tilhører to kvalitativt forskellige kategorier.  

 

Denne kvalitative forskellighed har måske i EUD didaktisk sammenhæng nogle potentialer i forhold 

til opfyldelse af formålsparagraffen, som rummer både de specifikke erhvervsfaglige kvalifikationer, 

de almene kvalifikationer og så videre.  

 

FORSTÅELSER AF TEORI-PRAKSIS RELATIONEN I FORSKNING 

OM EUD 

Afsnittet redegør for transferbegrebet jævnfør henholdsvis Vibe Aarkrog (2012) og Henrik 

Hersom (2014). Herefter præsenteres og redegøres for et sociokulturelt perspektiv (Valero, m.fl. 

2014). 

 

Transfer ifølge Aarkrog 

En af de udlægninger af teori-praksis relationen der fylder meget i det erhvervspædagogiske felt er 

Vibe Aarkrogs arbejde med begrebet transfer, som bl.a. er præsenteret i bogen Fra teori til praksis 
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– Undervisning med fokus på transfer (Aarkrog, 2012). Bogen er skrevet til lærere på 

erhvervsuddannelserne, og Aarkrog skriver her om målet for undervisningen i EUD, at det ikke 

kun handler om at udvikle elevernes viden og færdigheder, men også om ”[…] udviklingen af 

elevernes evne for transfer; det vil sige evnen til at anvende viden og færdigheder i praksis.” (Aarkrog, 

2012). En lignende forståelse ses anvendt hos Pernille Bottrup (2008). Det er en forståelse, som er 

beslægtet med den teori praksis forståelse, der udmøntes uddannelsespolitisk, som beskrevet i 

indledningen.  

Aarkrog definerer transfer på følgende vis; 

”Transfer er sammensat af to latinske ord: ”Trans”, der betyder over og ”fero”, der betyder at bære 

eller føre. Transfer betyder således at overføre noget eller at bære noget med sig. I en undervisnings- 

og læringsmæssig sammenhæng betyder transfer, at man overfører og anvender noget, man har lært 

eller erfaret i en situation, til en anden situation, der i større eller mindre grad er forskellig fra den 

oprindelige situation” (Aarkrog, 2012, s. 19). 

 

Transfer er i denne udlægning, som er skrevet ind i en vekseluddannelseskontekst, optaget af 

hvordan læring kan transformeres fra skolen til praktikvirksomhederne. Aarkrog 

præciserer at læring og transfer er to begreber der er tæt relateret, men at de fokuserer på 

forskellige ting. Et læringsfokus interesserer sig for resultatet af en læreproces, mens et 

transferfokus handler om, hvorvidt og hvordan det lærte kan overføres fra 

læringssituationen og anvendes i andre sammenhænge. Transferprocessen indeholder på 

den måde en transformation, der opstår, når viden lært i én sammenhæng anvendes og tilpasses til 

en anden sammenhæng. Det lærte transformeres og tilpasses de kendetegn, der er i den situation 

hvor det skal anvendes. At det lærte er forstået af den lærende er oftest en forudsætning for 

muligheden for transfer. Aarkrog skelner mellem transfer af teoretisk viden til praksis og 

transfer af manuelle færdigheder. De sidstnævnte kræver ikke forståelse på samme måde som 

teoretisk viden. 

 

Aarkrog peger på fire teorier som er centrale for transferbegrebet; formaldannelse, teorien om 

identiske elementer, teorien om transfer af generel viden og teorien om situeret læring. Særligt 

teorien om identiske elementer og teorien om transfer af generel viden anskuer hun som 

fundamentet for sin teoridannelse om transfer. I teorien om identiske elementer hævdes det, at 

transfer af læring kun kan ske, hvis de påvirkninger den lærende bliver udsat for i lærings-

situationen er de samme i den situation læring ønskes transformeret til. Teorien om transfer af 

generel viden drejer sig om betydningen af generel viden i løsningen af praktiske opgaver og 

problemer. Altså om den del af indholdet i undervisningen der er mere abstrakt end ligheder og 
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identiske elementer. Ideen bag teorien er, at teoretisk viden kan hjælpe til at løse opgaver og 

problemer i praksis, selvom der ikke er synlige ligheder mellem indlæringssituationen og den 

situation hvor det lærte ønskes transformeret/anvendt. Læringsteorien om situeret læring forstår 

læring som noget, der sker gennem deltagelse i praksisfællesskaber, som man gennem forskellige 

stadier fra novice til ekspert bliver medlem af (Dreyfus, 1999). Teorien fremhæver at læring ikke 

alene består af kognitive processer hos enkelte individer, men også rummer kropslige processer, 

der sker gennem deltagelse i forskellige aktiviteter. Det der kaldes tavs viden. 

Formaldannelsesbegrebet er optaget af, hvordan man kan udvikle generelle kognitive evner ved at 

lære bestemte fag, for efterfølgende kunne anvende disse i andre sammenhænge (Aarkrog, 2012).  

Aarkrog fremhæver ligeledes fire centrale faktorer som påvirker muligheden for transfer af viden 

og færdigheder; Situationer hvor overførslen sker (Hvor), Den der overfører (Hvem), Det der skal 

overføres og anvendes (Hvad) samt Den måde anvendelsen sker (Hvordan) (Ibid).  

 

Didaktiske ’konsekvenser’ af transfer jf Aarkrog 

Aarkrog er optaget af hvordan læring kan transformeres fra skole til praktikvirksomhed. Vi ser 

denne forståelse af transfer, som en forståelse der ser læring og den viden denne former som 

uforanderlig og uafhængig af kontekst. Fremhævningen af teorien om identiske elementer samt 

teorien om transfer af generel viden som de to vigtigste teorier for udviklingen af det nutidige 

transferbegreb, antyder, at denne udlægning fokuserer på den enkeltes kognitive læring.  

Transferteorien giver i sit møde med konkrete didaktiske overvejelser anledning til en del 

dilemmaer. 

Aarkrog nævner selv et af disse, der opstår når teorien kobles med teorien om situeret læring, 

som ifølge Aarkrog implicit rummer en skarp kritik mod forestillingen om, at man kan lære noget i 

et ’skolepraksisfællesskab’ for efterfølgende at transformere denne læring ind i et andet 

praksisfællesskab, fordi teorien om situeret læring argumenterer for, at læring er kontekstafhængig. 

Bevægelser fra novice til ekspert (Dreyfus, 1999) i et praksisfællesskab kan ikke efterfølgende 

transformeres ind i et andet praksisfællesskab. Denne kritik rummer for eksempel et spørgsmål 

om, hvorvidt teoriundervisning på skolen har nogen som helst betydning for elevernes handling i 

praksis, hvilket ifølge Aarkrog er en af årsagerne til, at der arbejdes med simuleret undervisning og 

værkstedsundervisning i EUD. 

 

Hvis man ser på transferteorien med Saugstads tilskuer – og deltagerbegreb ser det ud til, at 

transferbaseret didaktik ikke udvikler tilskuerkundskaber, hvor aktivitetsformen theoria rummer 

det at betragte og iagttage udefra. Viden skal ikke omsættes til praktisk handling (Saugstad, 2004). 

Derimod er deltagerkundskaber i fokus i transferbaseret didaktik der former udvikling af såvel 



15 

 

techne, fronesis og episteme. I EUD har man for eksempel både teori, værksteder, skills og 

simulation som giver mulighed for refleksionsprocesser med integration af både viden, handlinger 

og holdninger og dermed understøtter udvikling af deltagerkundskaber.  

Grundlæggende kan man ikke ifølge Saugstad adskille læring og transfer som Aarkrog 

argumenterer for. 

Overordnet lægger Aarkrogs udlægning af transferteorien op til at EUD lærerne i deres didaktiske 

overvejelser skal fokusere på, hvordan elevernes læring kan transformeres fra skolen til 

praktikvirksomheden. Det er vores erfaring, at denne tilgang for mange EUD lærere betyder, at 

bevæger sig ind i det Hersom kalder en praksisorienteret tilgang (Hersom, 2014), hvor EUD søger at 

forme medarbejdere til at udføre et givent arbejde. I den ’bevægelse’ udvandes de to andre mål 

med EUD, almen dannelse og videre uddannelse. 

 

Transfer JF Hersom 

Hersom (2014) arbejder i den valgte artikel med AMU feltet, der adskiller sig fra EUD ved at 

deltagerne typisk er i arbejde. Men som også har det til fælles med EUD, at det er en uddannelse, 

der retter sig mod et erhverv. AMU er arbejdsmarkedsuddannelser og fungerer under 

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser med videre9. Hersom definerer transfer 

som noget, der overordnet har at gøre med, hvordan uddannelsesbaseret læring overføres og 

anvendes i en given arbejdspraksis, og artiklen reproducerer via dens referencer til 

udviklingsprojekter den eksisterende transferforskning som ligger tæt op ad Aarkrog. Artiklen 

lægger samtidig op til diskussioner om transfer og er derfor interessant for projektet. 

Hersom peger på, at transferforskning viser, at de forskellige typer af barrierer og faktorer som er 

involveret i de muligheder, der er for at for bygge bro mellem uddannelse og praksis både er 

tilstede i den lærende selv, i selve undervisningen og i den kontekst, hvor læringen skal bruges. 

Heri ligger implicit en forståelse af teori som uddannelse og praksis som erhvervsarbejde. Artiklen 

beskriver en polarisering mellem praksisorienteret undervisning og praksisbaseret undervisning og 

skitserer, at disse to tilgange har forskellige konsekvenser for didaktikken og mulighederne for at 

rette undervisningen mod henholdsvis arbejdsmarked, medborgerskab, demokrati og dannelse. 

Den praksisbaserede tilgang giver mulighed for at skelne mellem arbejdsliv og erhverv, og for at 

den lærende selv kan skabe sine forståelser og kompetencer i samspil med praksis. Hermed har 

medborgerskab, demokrati og dannelse et potentiale for udfoldelse (Hersom, 2014, s. 35). Her ses 

praksis ikke som en objektiv og statisk størrelse, der kan være genstand for meget specifikke mål 

og målstyring, hvorfor transferbaseret undervisning vil bygge på et dynamisk forhold mellem 

                                            
9 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162006 
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deltager, underviser og virksomhed, ligesom der findes og er rum til mange forskellige 

fortolkninger af praksis, praksisforestillinger og praksiserfaringer.  

Den statiske forståelse af praksis findes i den praksisorienterede tilgang til undervisning. Her kan 

diskussionen om transfer handle om identiske elementer mellem undervisningsforløb og daglig 

arbejdspraksis, men også om hvordan færre identiske elementer kan give mulighed for at tænke 

nyt og anderledes om arbejdet og ikke blot elementer, som arbejdsgiver har brug for i bestemte 

sammenhænge. 

 

Didaktiske konsekvenser af transfer jf. Hersom 

Hersoms opdeling i to ’poler’, praksisbaseret og praksisorienteret understøtter projektets 

hypotese om, at tilgangen til teori og praksis har betydning for hvad undervisningen på EUD 

primært retter sig mod. Den praksisorienterede tilgang, som vi mener ligger tæt op ad den 

forståelse af teori praksis relationen der dominerer EUD feltet som det er skitseret i indledningen, 

understøtter en ide om, at EUD skal forme medarbejdere der ’som instrumenter’ kan udføre et 

givent arbejde. Den praksisbaserede tilgang understøtter muligheden for, at EUD skaber kritisk 

reflekterende medarbejdere og denne tilgang vil i vores optik understøtte udviklingen af en 

didaktik, der har fokus på EUD’s brede målsætning, som den er formuleret i formålsparagraffen. 

Kravet om at eleverne kan være aktivt medvirkende i samfundet – er dannede, er personligt 

udviklede, kan imødekomme arbejdsmarkedets brede krav til arbejdsstyrken samt har grundlaget 

for videre uddannelse 

 

Hersom fremhæver i sin artikel to specifikke aspekter for fremtidige transfer diskussioner. Det 

første er spørgsmålet om, ´hvad praksis består i´ og hvilke forskellige didaktiske betydninger der 

er, alt efter om praksis ses som henholdsvis mål og orienteringspunkt for undervisningen eller som 

basis for undervisning og læring. Det spørgsmål hænger sammen med hans distinktion mellem 

praksisbaseret og praksisorienteret undervisning.  

Det andet aspekt hænger sammen med en kritik han retter mod transferforskningens betoning af  

’før’ og ’efter’ fasen  på bekostning af det potentiale, der er i selve undervisningen (’under’ fasen). 

For eksempel gennem vægtning af forventningsafstemning vedr. deltagerens læringsmål (’før’) og 

betydningen af konteksten for anvendelse af det lærte på arbejdspladsen (’efter’)(Hersom, 2014).  

Hersom peger på, at undervisningen, altså ’under fasen’, på AMU rummer læringsmuligheder, som 

hverken er anvendelsesorienterede eller arbejdspladsbehovsorienterede. Den kan understøtte 

udviklingen af deltagernes perspektiver, nye veje og erkendelser, hvilket ikke kan planlægges på 

forhånd, men er aspekter i ”demokratisering og vidensbasis for kritisk forholden sig til eget 

erhverv og arbejdsliv”(Ibid). Hersom mener at nedtoning af undervisning i den praksisorienterede 
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undervisning kan betyde en mulig reduktion af almen dannelse og demokratisering som 

konsekvens. 

Kobles Hersoms to begreber praksisorientet og praksisbaseret med Saugstads begreber tilskuer- 

og deltagerkundskab må en didaktik der retter sig mod en praksisorienteret tilgang betyde at det 

er deltagerkundskaber der vægtes, mens den praksisbaserede tilgang lægger op til en didaktik der 

søger at forme såvel deltager som tilskuerkundskaber og dermed retter sig mod såvel erhvervet, 

almen dannelse og potentielt også former en motivation for videre uddannelse. Altså en didaktik, 

der retter sig mod det brede formål med EUD. 

 

Praksisnærhed & betydende overgange 

Ifølge Valero, Daugbjerg & Svejgaard 

Det følgende omhandler artiklen ´Praksisnærhed i erhvervsskolens naturfagsundervisning gennem 

betydende overgange´, der er baseret på et udviklingsprojekt gennemført på Landbrugs- og Social- 

og sundhedsuddannelser10 (Valero, m.fl., 2014). Projektet udviklede en teoretisk forståelse af 

praksisnærhed i et sociokulturelt perspektiv, og afprøvede denne gennem analyse af 

undervisningen. 

 

Artiklens forfattere problematiserer den dominerende diskurs om ´praksisnærhed´ som didaktisk 

princip, da de mener, at denne former en forventning om, at hvis der arbejdes med at fremme 

overførelse mellem skoleviden og kompetencer samt erhvervsudøvelse og praksisnær 

undervisning, så er der en implicit forventning om, at der kan skabes relationer mellem uddannelse 

og erhverv, som betyder, at eleverne kan se sammenhænge mellem videns – og praksisformer i de 

to kontekster. Denne forventning går ifølge en del forskning ofte ikke i opfyldelse (fx Tuomi-

Gröhn & Engeström 2003a I: Valero m.fl. 2014, s. 4), hvorfor det er problematisk anvende den 

som didaktisk princip.  

Forfatterne fremhæver ligeledes, at praksisnærhed forstået som relationen mellem uddannelse og 

erhverv involverer mange forskellige videns - og praksisformer og samtidig kan være særegen for 

både erhverv og uddannelse. Dette betyder, at ’praksisnærhed’ i EUD rummer en kompleksitet, 

som vanskeliggør generaliseringer af, hvordan det kan praktiseres i undervisningen.  

 

Praksisbegrebet 

I et sociokulturelt perspektiv defineres praksis som; en kollektiv, social og regelstyret aktivitet, der 

dyrkes af en gruppe af deltagere over en periode. Deltagerne i den givne praksis deler værdier og 

                                            
10 6 lærere på fire landbrugsskoler og to sosuskoler indgår i undersøgelsen. 
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formål med aktiviteten. Deres viden, færdigheder og meninger inddrages og udvikles igennem de 

handlinger, relationer og organisationer, de indgår i. Mening og formål med aktiviteten defineres 

gennem såvel de sociale som de fysiske rum og gennem aktivitetens handlinger interagerer 

deltagerne og former et symbolsk, socialt og kulturelt meningsfællesskab. Viden forstås i et dette 

perspektiv som situations – og kontekstbundne processer i organisationer, grupper eller individer 

og kan ikke opfattes som en selvstændig ”ting” eller adskilles fra den sociale praksis. Praksisser, 

viden og læring forstås som noget der formes i rekursive processer og ses derfor som tæt 

relaterede begreber. Deltagelse i aktiviteter resulterer ikke blot i en objektivering af viden, som 

kræver individuelle abstraktionsprocesser, men resulterer også i en ændring af identitet og 

selvopfattelse hos deltagerne (Valero, m.fl. 2014, Lave & Wenger, 1991). 

 

Betydende overgange 

Artiklen trækker på en kritik af den klassiske overførelsestænkning (transfer), der fremføres af den 

amerikanske uddannelsesforsker King Beach (Beach 1999, 2003 I: Valero m.fl., 2014). Forfatterne 

anvender Beach’s begreb ´betydende overgange ´ (consequential transitions) anvendes som 

centralt analyseværktøj. Som et alternativ til transfer, fordi de mener, at det på en anden måde end 

transferbegrebet kan favne og nuancere kompleksiteten i og relationen imellem de praksisser der 

udgør erhvervsuddannelserne. Med det sociokulturelle perspektiv og Beach betydende overgange 

fokuserer de på at forstå relationerne mellem uddannelsespraksisser og erhvervspraksisser, 

fremfor et fokus på overførsel mellem skolelæring og erhvervsudøvelse som transfertilgangen 

interesserer sig for. 

Beach´s betydende overgange er et relationelt begreb, der indebærer mere end individuelle 

abstraktionsprocesser, fordi det fokuserer på, at der er bevægelser mellem praksisser. Beach har 

identificeret fire typer af betydende overgange, der indkredser forskellige relationer mellem de 

praksisser, som individets viden, færdigheder, identitet og organisering indgår i (Valero, P. m.fl. 

2014: 5); 

Forberedte overgange: Den første tidligere aktivitet har været forberedende i relation til den anden 

ny og mere udviklede aktivitet, og der er indbygget en forestilling om fremskridt indlejret i 

bevægelsen.  Denne overgang ligner transfertænkningen ide om overførsel på grund af sin 

ensrettethed og irreversibelhed (Beach, 1999: 114).  

Sideordnede overgange: Der er her tale om deltagelse i to (eller flere) tidsmæssigt sammenfaldende 

og forskudte praksisser, som, på trods af at aktiviteterne er relaterede, fordrer deltagelse med 

forskellig viden, færdigheder og identiteter. Dette kræver kontinuerlig forhandling mellem viden, 

færdigheder og identitetsformer.  



19 

 

Indesluttede overgange: Denne type overgang betegner den udvikling, der sker fra start til slut 

indenfor en og samme praksis. Eleven bliver en dygtigere udøver i denne ene aktivitet og bevæger 

sig med Lave og Wengers begreber fra at være perifer til legitim deltager i praksis.  Dermed opnås 

kontinuerligt mere viden, flere færdigheder og en mere central rolle i praksis.   

Mæglede overgange: Denne type relation vil typisk i EUD undervisning vise sig ved, at man 

illustrerer faglige metoder og redskaber med inddragelse af eksempler fra erhvervspraksis. En 

anden social praksis end den man befinder sig i synliggøres gennem referencer til denne uden at 

man er direkte engageret heri. Formålet med at simulere og gøre noget som minder om er, at 

forberede en fremtidig deltagelse i denne anden praksis.  

  

Didaktiske konsekvenser af betydende overgange  

Det sociokulturelle perspektiv (Valero, m.fl. 2014, Lave & Wenger, 1991) rummer en 

problematisering af den dominerende diskurs i erhvervsuddannelserne og dennes fokus på 

praksisnærhed og overførsel og læring mellem skole og praktiksted. Perspektivet peger på at 

praksisnærhed er et komplekst fænomen, der ikke kan fremstilles entydigt for de mange forskellige 

erhvervsuddannelser. Ligeledes kan praksis i denne forståelse ikke begrænses til enten at være én 

skolepraksis eller én erhvervspraksis, men snarere som noget der opstår og eksisterer i flertal. 

Skole og undervisning er altså en kompleksitet af praksisser med hver deres logik, hvor forskellige 

deltagere, viden, færdigheder, kommunikationsformer, sprogbrug, artefakter og 

organisationsformer er kædet sammen (Valero, P. m.fl. 2014: 4 ) 

 

Naturfagsprojektet viste, at det overvejende er indesluttede og mæglede overgange, som 

identificeredes i forløbene (Valero, P. m.fl. 2014: 13). De didaktiske konsekvenser af indesluttede 

overgange er, at eleverne kun tilegner sig det Saugstad kalder tilskuerkundskaber. En involvering i 

forskellige former for skolepraksisser gennem forskellige pædagogiske metoder gør eleven 

dygtigere til at udvikle sig i en skolepraksis og være i en elevrolle, men ikke til at deltage i en 

erhvervspraksis. Eleven får altså ikke mulighed for at udvikle deltagerkundskaber i skolen. Med 

mæglede overgange henvises til, at læreren for at skabe praksisnær undervisning ud fra sin egen 

forståelse af praksisnærhed henviser til og refererer til andre praksisser gennem eksempelvis 

besøg, observation, vise redskaber og metoder. At referere til praksis kan betyde at den 

pågældende praksis simplificeres, hvilket ikke modsvarer at uddanne til at håndtere kompleksitet. 

En didaktisk udfordring er her at skabe aktiviteter, der kan involvere eleverne og give dem 

mulighed for at deltage i mange forskellige praksisser.  
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Med et sociokulturelt perspektiv kan der være potentialer i, at der didaktisk arbejdes med en 

større grad af bevidst opmærksomhed på og systematisk og metodisk benytten sig af de processer 

og bevægelser, der sker i sideordnede overgange mellem de forskellige praksisser eleverne indgår i 

ved siden af uddannelsesforløbet som for eksempel fritidsjob og familieliv. Disse praksisser kan gå i 

mange retninger, og eleven opdager måske ikke altid selv hvilken bevægelse, udvikling og 

progression, der sker og som kan relateres til viden, erfaringer, færdigheder, forståelser, indsigter, 

fagidentitet o.a. i uddannelsen. Tilsammen væsentlige faktorer, som kan vedrøre det brede indhold 

i uddannelsen, da der i den rekursive bevægelse mellem og på tværs af forskellige praksisser sker 

udvikling af mange forskellige og brede kompetencer. Denne inddragelse vil med Hersom være 

praksisbasering med det brede formål i EUD for øje. En eksplicitering af og given de forskellige 

praksisser opmærksomhed vil kunne understøtte en opfattelse af, at hverdagslivet udenfor skole 

og praktik har betydning og sammenhæng med det specifikke uddannelsesforløb og dermed også 

kan ses som værende praksisnært. Med opmærksomhed på inddragelse af sideordnede overgange i 

undervisningen kan der ske en tilnærmelse til Saugstads deltagerkundskab, da der fra elevens 

hverdagsliv kan undersøges praktisk og etisk kundskab.  

 

Udviklingsprojektets resultater understøtter vores hypotese om, at der er didaktiske potentialer i 

at undersøge og diskutere nye forståelser af praksisnærhed, alternativer til transfer og forståelser 

af teori og praksis relationen. Artiklens forfattere pointerer, at resultaterne ikke kan generaliseres 

til al naturfagsundervisning på erhvervsskoler, men vi ser muligheder i at diskutere hvordan 

betydende overgange i relation til eksempelvis fag og forløb, arbejdsmåder i skolen og inddragelse 

af elevens hverdagsliv kan skabe en bredere oplevelse og forståelse af praksisnærhed.  

  

 

FORSTÅELSER AF TEORI-PRAKSIS RELATIONEN – I 

PROFESSIONSUDDANNELSESFORSKNINGEN 

I det følgende redegøres for de udvalgte teoretiske perspektiver fra 

professionsuddannelsesforskningen som projektet anvender. Redegørelsen baserer sig på en ph.d. 

afhandling af Lars Emmerik Damgaard Knudsen med titlen Teori og praksis i læreruddannelsen 

(Knudsen, 2012) der er skrevet i projektet Brobygning mellem teori og praksis i 

professionsbacheloruddannelserne11. Projektet er et eksempel på den professionsforskning, som i de 

senere år har haft fokus på teori – praksis relationen, hvilket på samme måde ikke har været 

gældende for EUD’s forskningsfelt. 

 

                                            
11 http://projekter.au.dk/brobygning/omprojektet/ 
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Teori- praksis relationen jf. Joergensen & Knudsen 

Den traditionelle måde at anskue kundskabsformerne teori og praksis på er, at koble teori til 

uddannelsessted og praksis til praktiksted og forholdet mellem teori og praksis ses også ofte som 

modsatrettede. Disse forhold har i store træk gennemsyret den måde uddannelsessystemet har 

været og stadig er struktureret og praktiseret på. På samme vis anvendes de to kundskabsformer 

til at opdele uddannelsesfag i boglige og praktisk håndværksmæssige dele, for at kunne skelne 

mellem viden, kunnen, tænkning og handling (Knudsen & Haastrup, 2015:18). International 

forskningslitteratur peger dog på flere forståelsesmodeller for teori praksis relationen - ud over at 

den kan forstås som modsatrettet. Knudsen er i sin ph.d. inspireret af Estelle R. Jorgensen, 

professor i musik, Indiana University. Hun definerer med baggrund i idehistorien fire forskellige 

forståelsesmodeller for relationen teori – praksis. Nedenstående skema illustrerer denne typologi 

(Knudsen, 2014) og i det følgende redegøres kort for hver af de fire modeller.  

 

Fire modeller for teori – praksis relationen:  

 

Skema 1 (Knudsen & Haastrup, 2015:71) 

 

At der i typologien dikotomi er hårde grænser mellem teori og praksis betyder, at de ses som to 

gensidigt udelukkende positioner. Der er adskillelse mellem de refleksive overvejelser og 

forestillinger der anvendes i teoretisk arbejde og den perception og observation der anvendes i 

det praktiske arbejde. De to verdener er forskellige – den teoretiske verden kan konstrueres, den 

praktisk verden kan ikke, da den er uforudsigelig og kaotisk (Knudsen, 2012: 115).  

Teori – praksis relationen forstået som polaritet udtrykker på den ene side en modsætning og på 

den anden side en forbundethed i et kontinuum. Dette antyder en vis tvetydighed, som for 

eksempel kan fortolkes sådan, at teori kan give anledning til mange forskellige praksisser, og 

praksis kan udspringe af mange forskellige teorier. For at kunne agere mellem teori og praksis må 
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der ved hjælp af forestillingsevne, intuition og rationalitet udvælges elementer fra en teori og en 

praksis, som ikke nødvendigvis kendes til fulde. Tilsvarende forståelse ses hos Schön (Schön, 

1987), der mener, at teoretiske forklaringer kun i begrænset omfang kan forklare en rodet og 

kompleks verden. Der kan opstå forbindelser mellem teori og praksis, men det kan ikke forventes, 

at en praksis trækker på én enkelt teori, eller at én teori kan fortælle om en bestemt praksis 

(Knudsen, 2012: 116).       

Typologien fusion definerer, at der er udflydende grænser mellem teori og praksis. Sammenhængen 

begynder hverken i teorien eller empirien, hverken i viden eller i erfaringer, men i den konkrete 

handling. Fusionen sker ved at handle og herigennem overskrides og forenes teori og praksis. 

Knudsen inddrager her det aristoteliske begreb ´praxis, som er et forandringsorienteret og 

normativt begreb. Her er etikken det styrende princip og praxis handlinger er rettet mod at 

udvikle en etisk og moralsk bevidsthed. Det har at gøre med principper om retfærdighed, 

inklusion, lighed og frihed som mennesker kan udvikle opmærksomhed på behøver forandring. Det 

vigtige er ikke skelnen mellem viden og erfaring, men al handling i forståelse praxis indebærer 

begge elementer.   

Den dialektiske typologi er en forståelse der retter sig mod et mere overordnet perspektiv på 

teori praksis relationen og fokuserer på at kunne betragte dele og helheder i forhold til hinanden. 

Her forstås teori og praksis som forskellige, men som noget der kun giver mening, hvis de ses som 

gensidigt afhængige og udvekslende. Der er hverken tale om en etisk eller ontologisk beskrivelse af 

relationen, men en epistemologisk beskrivelse. Forholdet er ikke mellem to adskilte eller 

forbundne verdner, men en måde at erkende den verden, som vi allerede er i.  

 

Didaktiske konsekvenser af forskellige teori - praksis forståelser. 

Tone Saugstad peger på en mulig perspektiv blindhed (Saugstad, 2004), der kan resultere i at der 

ledes efter sammenhænge mellem teori og praksis, som ikke findes - eller at sammenhænge 

overses, hvis forståelse af teori og praksis fastholdes i at være en modstilling. Knudsen og Haastrup 

(2015) peger ligeledes på, at vedbliver vi med at fokusere på, at problemet er afstanden mellem 

teori og praksis eller holder fast i hver vores forskellige forståelser, vil der ske en reproduktion af 

problemstillinger fremfor en bidragelse til nye perspektiver og løsninger.  

Derfor rummer de forskellige opfattelser af teori praksis relationen didaktiske 

anvendelsespotentialer, hvis disse opfattelser gøres eksplicitte og udfordres gennem spørgsmål til 

en given forståelse.  

Individers opfattelser af teori praksis relationen bygger på kulturelle strukturer, der adskiller 

individer, positioner og institutioner, som derfor hver for sig kæmper for ’deres’ teori praksis 

forståelse. Den måde vi taler om de to begreber på er kulturelt betonet og præget af indlærte og 



23 

 

måske ikke ekspliciterede vaner, hvilket i forskningsprojektet Bridging the gab (Haastrup et al, 

2013) fremgik af at såvel de studerende, underviserne og praktikvejlederne havde veludviklede, 

men meget forskellige forståelser af teori og praksis forholdet. Knudsen peger på, at problemet er, 

at disse forskellige forståelser ikke ekspliciteres, diskuteres eller anvendes aktivt til at forstå mål og 

midler i uddannelser og heri ligger et potentiale for udvikling af teori – praksis didaktikken.  

 

Knudsen og Haastrup opfordrer til, at betragte de forskellige modeller/forståelserne som 

ligeværdige og med hver deres styrker og svagheder. Dermed bliver det muligt i de didaktiske 

overvejelser, at anlægge forskellige forståelsesmæssige tilgange til ens fag og undervisning med 

henblik på det brede sigte med erhvervsuddannelserne. Til tider kan man se på sit fag og 

undervisning ud fra en dikotomisk forståelse, fordi der er tale om undervisning ud fra en almen 

teoretisk forståelse og ikke nødvendigvis med blik for anvendelse i praksis. Her kan Saugstad´s 

tilskuerkundskab inddrages, da der i et tilskuer perspektiv / udefra-perspektiv netop ikke ses på 

kundskaber til anvendelse i praksis, men kundskab om retning, vilkår og mulige forklaring om 

praksis. I andre sammenhænge anskues fra en fusionær teori praksis forståelse, fordi undervisning 

har fokus på det universelle, etiske i mellemmenneskelige reaktioner og handlinger og dermed sker 

overskridelse af den typiske skelnen mellem teori og praksis. Saugstad´s deltagerkundskab, som er 

praktisk kundskab, kan her bruges til at pege på, at der i en undervisning kan tages udgangspunkt i 

både det teoretiske og det praktiske, da handling indgår både i mestring og indsigt.  

 

De mange forskellige erhvervsfaglige retninger på erhvervsuddannelsesfeltet repræsenterer mange 

forskellige kulturelle strukturer (for eksempel teknisk fag og omsorgs – og plejefag) og ifølge 

Knudsen dermed også forskellige opfattelser af teori – praksisrelationen, som opstår gennem 

oplevelser med faget, det indlærte i faget og måden det faglige arbejde betragtes på (Haastrup & 

Knudsen, 2015;12). EUD undervisere bærer disse kulturelle strukturer ind i deres respektive 

undervisning. Uddannelsespolitisk og i forskningen om EUD generaliseres forståelsen af teori 

praksis relationen ofte på tværs af alle erhvervsuddannelser. Med udgangspunkt i Knudsens og 

Haastrups vinkel, kan det diskuteres, om der i det hele taget er basis for en fælles ’EUD didaktisk’ 

teori praksis forståelse. Måske ville det være givtigt for det didaktiske udviklingsarbejde, i stedet at 

arbejde med at eksplicitere de forskellige forståelser og derefter arbejde med at indkredse de 

forskellige kulturelle strukturer og implikationer, der må formodes at være i kraft af den 

branchemæssige bredde i EUD.  
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Sammenfatning – Perspektivering af didaktiske mulighedsfelter 

Projektets indledende tese om, at EUD feltet domineres af en teori – praksisforståelse, hvor 

relationen mellem teori og praksis forstås enten som relationen mellem skole og 

praktikvirksomhed eller bogligt og praktisk arbejde understøttes i afsnittet Baggrund om EUD. 

Dette forstærker ideen om, at der, med et ønske om at arbejde med at fastholde EUD´s brede 

formål i uddannelsen og undervisningen, er basis for at arbejde med at udvikle EUD didaktikken 

med henblik på at forsøge at inddrage flere forskellige teoretiske perspektiver på teori- 

praksisrelationen. På samme måde viser Hersoms skelnen mellem praksisorienteret og praksisbaseret 

undervisning, at det har konsekvenser for undervisningens indhold, form og potentielle 

læringsmuligheder hvilken af disse tilgange der vægtes i de didaktiske overvejelser om 

undervisningen. Praksisbaseret undervisning rummer læringsmuligheder, der understøtter 

udviklingen af elevernes perspektiver, nye veje og erkendelser der peger mod en forståelse af 

demokrati og en vidensbase for kritisk stillingtagen til eget erhverv og arbejdsliv generelt. Hersom 

pointerer også at praksis er et dynamisk fænomen og at hvis uddannelse skal søge at forme elever 

der er demokratisk aktive samtidig med at de imødekommer arbejdsmarkedets behov, må der 

tage højde for dette i uddannelses- og undervisningsplanlægningen.  

Her ser vi de forskellige forståelser af teori praksisrelationen der er redegjort for, som forskellige 

mulighedsfelter for det didaktiske arbejde med en teoretisk nuanceret palette af praksisbaseret 

teori- praksis didaktik. 

Når praksis ikke skal anskues som en statisk størrelse må det betyde, at de didaktiske overvejelser 

skal inddrage en nysgerrig og undersøgende tilgang til hvad praksis er. For eksempel ved at anlægge 

forskellige perspektiver på praksis, fx samfundsmæssige, politiske og kulturelle. I 

undervisningsplanlægningen såvel som i undervisningen. Dette rummer mulighed for, at eleverne 

selvstændigt kan skabe forståelser og kompetencer i samspil med praksis og dermed også 

potentielt kan tænke anderledes og nyt om praksis. Dermed kan praksisbaseret undervisning også 

være basis for at arbejde med elevernes innovative og kreative kompetencer. 

 

De forskellige forståelser af teori-praksis relationen som rapporten har redegjort for tegner hver 

især nogle bud på, hvordan der kan arbejdes med praksisbaseret undervisning. Den sociokulturelle 

tilgang hos Valero m.fl. samt Haastrup og Knudsens vinkler rummer forskellige muligheder for 

didaktisk udvikling med henblik på undervisning, der sigter mod EUD´s brede målsætning. Viden og 

læring adskilles ikke fra den sociale og kulturelle kontekst set med et sociokulturelt blik. En EUD 

uddannelse er i dette perspektiv en kompleksitet af uddannelses- og erhvervspraksisser eller 

meningsfællesskaber, hvor forskellige logikker, deltagere, viden, færdigheder, 
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kommunikationsformer, sprogbrug, artefakter og organisationsformer er kædet sammen. Dette 

betyder, at didaktikken skal samtænke disse praksisser og fokusere på, at skabe undervisning der 

kan understøtte elevens arbejde med at skabe mening og formål i og imellem de forskellige 

praksisser de deltager i gennem deres uddannelse.  

Her ser vi Beach’s relationelle begreb ´betydende overgange´ som et begreb, der kan anvendes til 

at få et blik for hvilke praksisser og typer af overgange imellem disse en EUD uddannelse favner og 

i forlængelse af dette, at arbejde med at planlægge undervisning der sigter mod at styrke elevernes 

oplevelse af at disse praksisser hænger tæt sammen og eksisterer og udvikler sig i relation til 

hinanden. En oplevelse som vi formoder kan være med til at de udvikle de kompetencer som det 

brede mål for EUD indkredser. I det hele taget mener vi, at en sociokulturel tilgang former en 

åben og nysgerrig tilgang til, hvordan forskellige EUD uddannelser og EUD lærere opfatter 

´praksis´ og ´praksisnærhed´ og dermed rummer denne tilgang en mulig nuancering af begrebet 

praksisnærhed.  

 

Det sociokulturelle perspektiv rummer implicit det Saugstad kalder deltagerkundskab, mens 

tilskuerkundskab ikke er favnet i samme omfang. Saugstad pointerer at det er centralt at 

undersøge, hvad kendetegner kundskabsformer og aktivitetsformer i henholdsvis det teoretiske 

felt og det praktiske felt; felter, som er kvalitativt forskellige. Et fokus på tilskuerkundskab i 

undervisningen betyder, at teori ikke nødvendigvis tænkes ind i en praksissammenhænge. Her 

arbejdes der med teoretisk viden for videns skyld. Dette kan understøtte det almene og generelle 

og dermed potentielt en understøttelse af EUD målet om at give eleverne et videre 

uddannelsesperspektiv.  

 

Ideen om EUD som en flerhed af kulturelt strukturerede praksisser problematiserer på sin vis den 

måde der uddannelsespolitisk arbejdes med ’generelle løsningsmodeller’ i relation til teori praksis 

feltet, fordi EUD feltet qua de mange brancher det favner også rummer et utal af forskellige 

kulturer. Dette peger på, at et didaktisk fokus på ’hvad praksis er’ og hvor mange praksisser der 

indgår i de enkelte uddannelser, også bør interessere sig for hvilken kultur der dominerer i disse 

praksisser og hvordan denne kultur udmønter sig i praksisfællesskabet. Altså et fokus på det 

specifikke niveau i de mange og meget forskellige erhvervsuddannelser 

 

En mulig tilgang til at begynde at arbejde med kultur i EUD’s uddannelsespraksisser og også i nogle 

typer af erhvervspraksisser kunne være, at tage fat Jorgensens model med de fire forskellige teori- 

praksisforståelser. Knudsen og Hastrups pointe om, at disse fire forskellige teori-praksis   

forståelser ’lever side om side’ i og imellem praksisser og at de i mange tilfælde ikke er hverken 
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italesat eller måske eksplicit erkendt antyder, at der er potentiale for at anvende Jorgensens model 

til at medlemmer i praksisfællesskaber opnår erkendelse om eget ’ståsted’ i arbejdet med 

relationen mellem teori og praksis. Derudover kan modellen anvendes som en slags dialogværktøj 

i fælles didaktiske overvejelser for at sikre en konstruktiv og frugtbar dialog fremfor ’en kamp 

mellem de forskellige teori-praksis forståelser’, som Haastrup og Knudsen mener det ofte er.  Her 

fremhæver det sociokulturelle perspektiv, at det i al undervisnings- og uddannelsesplanlægning af 

vekseluddannelser er væsentligt, at diskutere og eksplicitere, hvilke teori - praksisforståelser der 

er i spil, og hvad disse betyder for didaktikken. At man i samarbejder søger at forstå og anerkende 

at der er forskellige opfattelser alt efter hvilket fag eller branche, man er rundet af. Og også at man 

søger efter muligheder i andres opfattelser. De forskellige teori praksis forståelser kan supplere 

hinanden på det specifikke undervisningsniveau og udlede forskellige undervisningsformer og 

organiseringer der sigter mod forskellige elementer af EUD’s formålsparagraf. Sådanne 

diskussioner ser vi som et essentielt og konstruktivt didaktisk mulighedsfelt, som kan være med til 

at udfolde en mere nuanceret teori – praksis didaktik på EUD feltet.  

 

Samlet set viser rapporten, at en udvikling af en EUD didaktik der søger at fastholde det brede 

formål med EUD uddannelsen kan bevæge sig i følgende retninger; 

 

 Praksisbaseret uddannelses- og undervisningsudvikling. 

 Arbejde med en åben og nysgerrig tilgang til praksis. 

 Arbejde med en forståelse af EUD som en flerhed af praksisser og fokusere på relationen 

mellem disse, samt forståelse af praksisnærhed. 

 Arbejde mere partikulært med teori – praksis relationen i den enkelte branche. 

 Arbejde med at forstå kulturen i de involverede praksisser gennem eksplicitering af teori 

praksis forståelser. 

 Arbejde med at forme såvel deltager- som tilskuerkundskaber. 

 

Afrunding  

Som undervisere på Diplom i Erhvervspædagogik har vi været optaget af at undersøge teori-

praksis relationen ind i en EUD kontekst. Vi tænker rapportens indhold dels som part af 

videngrundlaget på Diplom i Erhvervspædagogik, dels som baggrund for og inspiration til 

diskussioner om teori praksis blandt undervisere på DEP generelt. Rapportens teoretiske 

redegørelser, diskussioner samt perspektiver vil kunne danne afsæt for yderligere 

forskning/udvikling på specifikke EUD områder med henblik på at opnå ny viden om teori – praksis 

relationer og forståelser og vidensformer i undervisning på erhvervsuddannelserne. 
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