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Protokol 

Litteraturstudie: Sammenhæng mellem teori og praksis i erhvervsuddannelserne 
Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog, 28.1.2020 

Forskningsspørgsmål 
 Hvad forstås ved sammenhæng i erhvervsuddannelserne? 

 Hvorfor er sammenhæng vigtig i erhvervsuddannelserne? 

 Hvilke forhold vanskeliggør sammenhæng? 

 Hvilke forhold understøtter sammenhæng?  

 Hvordan kan digitale læremidler understøtte sammenhæng?  

 

Definitioner og afgrænsninger 
Litteratursøgningen omfatter sammenhæng mellem teoretisk baseret og praksisbaseret læring i de er-

hvervsuddannelserne, på engelsk initiatial vocational education and training (IVET). Litteratursøgningen er 

afgrænset til de institutionelle, didaktiske og pædagogiske forhold, der har indvirkning på sammenhængen.  

 

Litteraturstudiets formål 
Litteraturstudiets formål er at: 

 samle den forskningsbaserede viden om forhold, der vanskeliggør og støtter sammenhæng mellem 

teori og praksis i erhvervsuddannelserne 

 undersøge betydningen af digitale læremidlers funktion i forhold til at skabe sammenhæng 

 belyse de pædagogiske muligheder for at skabe en sammenhæng 

 belyse forskellige videnskabelige opfattelser af sammenhæng mellem teori og praksis i en erhvervs-

uddannelsessammenhæng 

 

Søgeord 

Dansk 
Der er brugt / hvor det fx kan være læring/undervisning 

Sammenhæng mellem teori og praksis i erhvervsuddannelser, sammenhæng mellem viden og praksis i er-

hvervsuddannelserne, sammenhæng mellem teoretisk viden og praksis i erhvervsuddannelserne, sammen-

hæng mellem boglig og praktisk viden i erhvervsuddannelserne, sammenhæng mellem klasse- og værk-

stedsbaseret læring, sammenhæng mellem klasse- og værkstedsbaseret undervisning, sammenhæng mel-

lem skole og praktik i erhvervsuddannelserne, sammenhæng mellem skole og skolepraktik i erhvervsuddan-

nelserne, sammenhæng mellem teknologibaseret læring og praktik i erhvervsuddannelserne. 

 

Praksisrelateret læring/undervisning i erhvervsuddannelserne, praksisbaseret læring/undervisning i er-

hvervsuddannelserne, teknologi-baseret læring/undervisning i erhvervsuddannelserne 



2 
 

Transfer fra skole til praktik i erhvervsuddannelserne; transfer fra teori til praksis i erhvervsuddannelserne, 

transfer fra uddannelse til arbejde i erhvervsuddannelserne, digitale medier og transfer, digitale læremidler 

og praktisk anvendelse  

Engelsk 
Initial vocational education and training forkortes IVET. Det kan være, at der ikke er så mange hit på IVET, 

hvorfor VET (vocational education and training) også er angivet 

Ud over education kan der søges på læring, training, hvilket er angivet ved / 

Interrelation of theory and practice in IVET/VET; interrelation of school-based education/learning/training 

and workplace-based learning/ training in IVET/VET; interrelation of school-based education/learning/train-

ing and internship learning/training in IVET/VET; interrelation of school-based education/learning/training 

and apprenticeship learning/training in IVET/VET;  

Practice-based learning/training in IVET/VET, digitalized learning/training and transfer in IVET; digitalized 

learning/training and practical appilication in IVET/VET 

Transfer from education to work in IVET/VET, transfer from school-based education/learning/training to 

workplace-based learning/training in IVET/VET; transfer from school to practice in IVET/VET. 

Svensk 
Teori och praktik inom yrkesutbildning, skola och praktik i yrkesutbildning, övergång från utbildning till ar-

bete inom yrkesutbildning, praktikinlärning, digitala medier och överföring, digitalt läromedel och praktisk 

tillämpning 

Norsk 
Sammenhæng mellem teori og praksis i yrkesfag, skole og praksisplass i yrkesfag, overføring fra utdanning 

til arbeid i yrkesfag, praksislæring, digitale medier og overføring, digitalt læremateriell og praktisk anven-

delse. 


