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Indledning  

Videnskortlægningen præsenterer resultater fra forskning i, hvordan brug af digitale læringsværk-

tøjer i primært erhvervsuddannelserne indvirker på elevernes læring, og hvilken betydning denne 

indvirkning har for lærerens didaktiske overvejelser. Med læring menes elevernes læreproces, det 

vil sige hvordan eleverne lærer og elevernes læringsudbytte, det vil sige, hvad de lærer. Didaktik be-

skriver lærerens overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisnin-

gen. Overvejelserne drejer sig om sammenhængen mellem mål, deltagerforudsætninger, rammer, 

indhold, læreproces og vurdering/evaluering (Hiim & Hippe, 2007).  

Videnskortlægningen indgår som del i et projekt om elevernes læring gennem brug af augmented 

reality (AR) og virtual reality (VR) i erhvervsuddannelserne, der er gennemført i 2019-2021 

(Aarkrog, 2020). Således vil der foruden videnskortlægningen foreligge et notat, der beskriver re-

sultaterne af en empirisk undersøgelse af elevernes læring og lærernes didaktiske overvejelser i 

forbindelse med brug af AR og VR som læringsværktøjer.  

Derudover er der i aftale med Center for It i Undervisningen (CIU) i videnskortlægningen fokus 

på, hvordan digitale læringsværktøjer indgår i blendede eller hybride læringsforløb.  

Videnskortlægningen omfatter dansk og international forskning, der er formidlet på dansk, en-

gelsk, norsk eller svensk. Der blev anvendt følgende kriterier for søgningen: 

1. Teksterne skulle primært være publiceret i perioden 2016-2021. 

2. Som led i projektet om læring gennem VR og AR skulle videnskortlægningen i udgangs-

punktet særligt dreje sig om VR eller AR som pædagogiske værktøjer og derudover om 

blendede eller hybride læringsmiljøer. I forhold til at få viden om pædagogiske og didakti-

ske overvejelser, blev der imidlertid også inddraget enkelte publikationer om andre digi-

tale læringsværktøjer. 

3. Forskningen skulle primært dreje sig om erhvervsuddannelsesområdet. 

Centrale begreber 

Som det er fremgået ovenfor, er der særligt fokus på AR eller VR som læringsværktøjer i blen-

dede eller hybride læringsmiljøer.  

AR er en forkortelse for augmented reality og en teknologi, der kombinerer data fra den fysiske 

verden med virtuelle data gennem grafik og lyd. ’Augmented’ betyder ’forstærkelse’ eller 
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’udvidelse’ og giver et ekstra lag af information. Den ekstra information vil typisk ikke erstatte 

virkeligheden, men udvide den på en eller flere måder (Wikipedia)  

VR er en forkortelse for Virtual Reality. På engelsk betyder ’virtual’ ’tilsyneladende virkelighed’. 

VR er defineret således i den Store danske Ordbog: (…) ”computerskabt illusion, fx i form af lyd 

og billede, der frembringer en slags parallelverden, som tilskueren oplever at være en del af og 

kan påvirke”. Immersion er et centralt begreb i VR og betyder, at den lærende er ’nedsænket’ i 

virkeligheden frem for at betragte denne udefra. I VR kan man lade sig opsluge og glemme den 

omkringliggende verden (Konnerup, 2019). I Wikipedia defineres VR således: (…) ”en simuleret 

oplevelse, som kan ligne eller være fuldstændigt forskellig fra den virkelige verden.” (Wikipedia, 

min oversættelse). Når VR anvendes i undervisningssammenhæng, tilstræbes det, at VR simulerer 

den virkelige verden. I erhvervsuddannelserne er formålet med anvendelse af VR således, at ele-

verne kan få et indblik i og eller handle i forhold til opgaver eller situationer, som de kan møde i 

virkelige praksisser inden for et erhverv. 

Blended learning betyder, at lærere, undervisere, instruktører osv. tilrettelægger læringen i en veks-

len mellem eller kombination af forskellige læringsaktiviteter. Blended learning kan forstås rela-

tivt bredt som et mix1 af forskellige pædagogiske metoder, der ikke nødvendigvis behøver at in-

volvere digitale teknologier. Imidlertid forstås blended learning i definitionerne ofte som kombi-

nationer af onsite og online aktiviteter eller som organisatorisk integration af online og on-site 

aktiviteter. Med organisatorisk menes, at integrationen skal være velsammensat og velovervejet 

(Dau, 2020, s. 4).  

Med hybrid undervisning menes, at de lærende undervises onsite og online på samme tid (Mathiesen 

& Bregnhøj, 2021). Hvor blended læringsforløb er kendetegnet ved at kombinere forskellige og 

adskilte læringsformer, søger man i hybride forløb at integrere forskellige læringsformer eller -

arenaer, fx online og onsite former, der finder sted samtidig eller formelle og uformelle arenaer, 

der sammensmeltes i en særlig læringsarena. I læreprocessen er grænserne mellem online og 

onsite læring uklare eller opløste (Kohls, Köppe, Dalsgaard & Pedersen, 2018).  

Som det fremgår af definitionerne, anvendes ’blended’ ofte sammen med ’læring’ og ’hybrid’ 

sammen med ’undervisning’. Forenklet skrevet betyder læring, at man anskuer forløbet fra den 

lærendes synsvinkel og undervisning, at der er en lærer, der gør didaktiske overvejelser i planlæg-

ning og gennemførelse af et undervisningsforløb. Susanne Dau beskriver i sin artikel om blended 

learning, at denne kan anskues som både undervisningstilrettelæggelse og deltagernes læring og 

 
1 Blended eller mix kan måske give associationer til, at man blender noget til en masse af noget, hvor man ikke kan 
se enkeltdelene. Imidlertid drejer ’blended læring’ sig om at kombinere forskellige læringsformer.  
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skelner mellem tre forståelser: Blended learning drejer sig om didaktiske overvejelser, der tager 

udgangspunkt i læringsteorier; blended læring er en særlig form for undervisningstilrettelæggelse 

eller blended læring rummer særlige kendetegn, der kan relateres til læring (Dau, 2020 s. 5). Man 

må ligeledes forvente, at ’hybrid’ kan referere til elevernes læring og derfor hedde hybrid læring. 

Fx anvender Zitter og Hove betegnelsen hybridt læringsmiljø, der defineres således: “A learning en-

vironment can be considered as a ‘hybrid learning environment’ when different formal and infor-

mal elements are woven together into coherent programmes and into single learning environ-

ments (Zitter & Hove, 2012). Et hybridt læringsmiljø er således karakteriseret ved, at forskellige 

elementer er integreret i et enkelt læringsmiljø. Dette i modsætning til, at eleverne veksler mellem 

forskellige læringsmiljøer. 

I et svensk licentiatprojekt om social- og sundhedsuddannelserne beskrives læringen i et metode-

rum, hvor man simulerer virkelig praksisser. Selv om der ikke er tale om digital simulation, med-

tages studiet, fordi metoderummet karakteriseres som en hybrid af skole og virkelig praksis. I 

metoderummet efterligner man praksis, uden at rummet fuldstændig ligner praksis, udtrykt såle-

des: ”Det er et rum, hvor man lærer at svømme uden vand.” I det hybride læringsrum arbejder 

man med arbejdsopgaver, man vil komme ud for i det virkelige liv, men formålet med aktivite-

terne er anderledes end i den virkelige praksis, idet eleverne skal have mulighed for at få instruk-

tion, at øve sig og at få hjælp fra lærerne. Det hybride læringsrum kan styrke elevernes oplevelse 

af sammenhæng mellem teori og praksis (Leibring, 2015). 

De hybride læringsrum kan også betegnes som tredje læringsrum, hvor man inkluderer elementer 

fra to forskellige læringsrum, i erhvervsuddannelserne typisk skole og virksomhedspraktik. Det 

tredje læringsrum afprøves p.t. i sosu-assistentuddannelsens første praktikperiode, hvor eleverne 

som led i praktikken arbejder i et tredje læringsrum.2 

I det følgende præsenteres resultaterne af litteraturstudiet under syv hovedoverskrifter: Læring 

gennem brug af AR, læring gennem brug af VR, læring gennem andre digitale værktøjer, læring i 

blended læringsmiljøer, læring i hybride læringsmiljøer, lærerroller og lærerkompetencer og sam-

menfatning. Nogle af teksterne kunne høre under flere af overskrifterne. For at hjælpe læseren til 

at danne sig et hurtigt overblik over teksterne, præsenteres hver tekst med en overskrift, der siger 

noget om essensen i teksten.  

 

 
2 Projektet ”Simulation som det tredje læringsrum i social- og sundhedsuddannelsen” gennemføres i perioden 2021-
2023 og drejer sig om at afprøve simulation i første praktik af sosu-assistentuddannelsens første praktikperiode. 
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Læring gennem brug af AR 

I litteratursøgningen var der to relevante tekster om AR. Den ene tekst drejer sig om AR anvendt 

i erhvervsuddannelserne og den anden om AR anvendt i universitetsregi. Begge tekster viser, at 

AR indvirker positivt på elevernes læreproces. 

AR indvirker positivt på elevernes ansvar for egen læring og refleksion 
Medens undersøgelser af AR anvendt i erhvervsuddannelserne ifølge en tysk undersøgelse typisk 

har fokus på, hvordan AR kan styrke elevernes opnåelse af læringsmål, fokuserede denne under-

søgelse på læreprocesser i forbindelse med brug af AR. I undersøgelsen anvendte læreren AR til 

at give eleverne viden om produktionsgange inden for kemisk industri. Udgangspunktet var, at 

AR skulle erstatte noget af den traditionelle instruktion. Resultaterne viste, at AR indvirkede po-

sitivt på elevernes evne til at tage ansvar for egen læring, styre egne læreprocesser og reflektere. 

På baggrund af en erkendelse af, at AR påvirker læreprocesser, konkluderer forfatterne, at der 

bør sættes fokus på, hvordan teknologi (fx AR) positivt kan ’ruske op i’ den traditionelle under-

visning ved at give mulighed for særlige undervisnings- og læringsmuligheder (Lester & Hof-

mann, 2020).   

AR indvirker positivt på studerendes motivation og self-efficacy 
I et projekt har man udviklet en AR-app for at hjælpe studerende på SDU med at lære om men-

neskets anatomi. I projektet skulle det vurderes, om AR styrkede elevernes selv-efficacy og moti-

vation og gav en god læringsoplevelse. Formålet med at bruge AR i forbindelse med læring om 

menneskets anatomi var at give de studerende mulighed for at oversætte en todimensionel til en 

tredimensionel forståelse. Undersøgelsen er medtaget her, fordi lignende formål findes i er-

hvervsuddannelserne, fx at bygningssnedkere kan bruge AR til at få en tredimensionel forståelse 

af et vindue eller en trappe (Aarkrog, 2021a).  

I projektet lærte en gruppe studerende om anatomi i traditionel undervisning og to grupper gen-

nem brug af AR. I den ene af de to AR-grupper var AR-appen suppleret med quizspørgsmål og 

feedback fra underviseren. Resultaterne viste, at der ikke var signifikante forskelle mellem grup-

perne i forhold til det faglige læringsudbytte. Men der var signifikante korrelationer mellem de 

studerendes motivation og oplevelse self-efficacy (tro på egne evner). Det kunne derfor udledes, 

at når de studerende motiveredes af at lære gennem AR, havde AR-appen positiv indvirkning på 

udvikling af self-efficacy. Resultater af kvalitative interview med de studerende viste endvidere, at 

gruppen af AR studerende, der ikke fik quiz og feedback, følte, at de var overladt for meget til sig 

selv. Omvendt konkluderes det, at gruppen, der besvarede quiz og modtog feedback, havde en 

bedre læringsoplevelse end gruppen uden quiz og feedback. Undersøgelsen peger derfor på, at 
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læring gennem AR kræver, at underviseren understøtter og vejleder gennem at stille spørgsmål 

og eller feedback (Nørgård, O’Neill, Chemnitz, & Majgaard 2019). 

Læring gennem brug af VR  

Under dette afsnit er der valgt tre tekster, der drejer sig om VR og læring. De to første tekster 

drejer sig om, hvordan VR indvirker på elevernes læring. Den tredje tekst har fokus på, hvad der 

fremover bør forskes i, i relation til ’asymmetrisk VR’. 

VR kan styrke elevernes forståelse af en produktionsproces 
Et projekt om VR i Taiwans erhvervsskoler tager udgangspunkt i en erkendelse af, at elevernes 

viden om møbelproduktionsprocessen er utilstrækkelig. Derfor er der gennemført et eksperi-

mentelt studie med en forsøgs- og kontrolgruppe af, hvordan VR-simulationer af møbelproduk-

tionslinjer i en vietnamesisk møbelfremstillingsfabrik indvirker på elevernes læringsudbytte. Ele-

verne i forsøgsgruppen havde mulighed for i VR at observere og opleve en automatiseret proces 

i forbindelse med fremstilling af møbler. Kontrolgruppen fik ikke VR-baseret undervisning. Re-

sultaterne viste, at eleverne i forsøgsgruppen, ’VR-træningsgruppen’ var betydeligt bedre til at 

overskue produktionsprocessen end eleverne i kontrolgruppen. Derfor konkluderes det, at an-

vendelse af VR-teknologi kan styrke elevernes kendskab til møbelproduktionsprocessen (Lee, 

2020). 

VR giver mulighed for fysisk aktiv læring og koncentration 
I forbindelse med udvikling og afprøvning af VR som læringsværktøj for medarbejdere på pleje-

hjem, blev VR’s indvirkning på deltagernes læreproces og læringsudbytte undersøgt. Deltagerne 

omfattede sosu-hjælpere og sosu-hjælperelever, og VR-værktøjet blev udviklet i samarbejde med 

repræsentanter fra sosu-faget. Dataindsamlingen omfattede observation af VR-læringen og inter-

view med deltagerne og deres oplæringsansvarlige. Resultaterne viste, at såvel deltagere som op-

læringsansvarlige er begejstrede for VR-læringsværktøjet, fordi dette giver mulighed for aktiv og 

fysisk deltagelse og for at lære gennem fejl. Derudover øger VR-brillerne koncentrationen. Imid-

lertid har VR en relativt beskeden indvirkning på deltagernes læringsudbytte, herunder deres 

transfer af læring til løsning af opgaver i den virkelige praksis. Derfor er VR-læringsværktøjet ble-

vet videreudviklet, således at der sættes mere fokus på, at deltagerne skal reflektere over, hvordan 

de kan anvende det, de har lært (Aarkrog, 2021b).  

Forskning i asymmetrisk samarbejde i VR 
En praktisk udfordring i forbindelse med VR er, at der ikke altid er nok udstyr (typisk VR-briller) 

til, at alle elever samtidig kan lære gennem VR. I den forbindelse er det relevant at være opmærk-

som på muligheden for asymmetrisk VR, der betyder, at elever med og uden VR-briller 
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samarbejder om et eller andet.3 I en litteraturgennemgang om dette emne har formålet været at 

opnå en forståelse af, hvordan asymmetrisk brug af VR har indflydelse på elevernes kommunika-

tion og samarbejde. På baggrund af litteraturgennemgangen konkluderes det, at følgende spørgs-

mål bør undersøges i den videre forskning: 

1) Hvordan påvirker asymmetri elevernes læring? 

2) Hvordan påvirker fordybelse (ovenfor omtalt som ’nedsænkning’ eller ’immersion’) læ-

ringen? 

3) Hvilke didaktiske refleksioner indgår i tilrettelæggelse af asymmetriske VR-undervisnings-

forløb? (Thomsen, Nordahl, Nilsson & Lohmann 2019).  

Læring gennem brug af andre digitale værktøjer 

Under dette afsnit er der valgt fire tekster, der drejer sig om andre digitale værktøjer end AR og 

VR. Den første tekst drejer sig om serious games, den anden om digitale videofortællinger og 

den tredje om ePortfolio. Den fjerde og sidste tekst om fysiske simulationsspil er medtaget, fordi 

projektet rummer erfaringer, der kan anvendes i en transformation til digitalt værktøj. 

Eleverne motiveres af, at de kan identificere sig med oplevelser i serious games 
’Serious game’ betyder et spil, der ikke blot er underholdende, men sigter med at udvikle læring. 

Spillet kan være konstrueret således, at deltagerne kommer ind i en virtuel virkelighed, hvor de 

skal tage stilling til et eller andet. Det gælder fx i Dilemmaspilllet www.ditarbejdslivnu.dk, der in-

deholder historier baseret på elevers og lærlinges arbejdserfaringer, en vidensbank og et didaktisk 

materiale. I spillet møder eleven og skal tage stilling til 10 animerede dilemmaer, der stammer fra 

scener fra en arbejdsdag. Gennem elevers afprøvning af dilemmaspillet inden for fagene frisør, 

social- og sundhedshjælper, tømrer og bygningsmaler er det undersøgt, hvordan elever og lær-

linge tilegner sig viden om og reflekterer over udfordringer og dilemmaer, de kan møde på deres 

arbejdsplads. Derudover har undersøgelsen fokus på lærerens rolle i forbindelse med spillet. 

Resultaterne viser, at elevernes gennemførelse af spillet motiverer dem til at reflektere over og 

forholde sig aktivt til dilemmaer og tematikker, fordi de kan identificere sig med de problemstil-

linger, der præsenteres af andre unge. Derfor konkluderes det, at spillet indvirker positivt på ele-

vernes forståelse af psykisk arbejdsmiljø. Videre viser resultaterne, at læreren har en central rolle 

ved at skabe sammenhæng mellem spillet og de andre elementer på sitet. Således er det vigtigt for 

 
3 Hybrid undervisning eller hybrid læring anvendes ikke i artiklen, men kombinationen af det virtuelle og fysiske kan 
betegnes som et hybridt læringsmiljø. 

http://www.ditarbejdslivnu.dk/
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elevernes udbytte, at læreren deltager aktivt og vejleder eleverne igennem det samlede forløb (Pe-

dersen, Grytnes & Bennedsen, 2016). 

Digitale videofortællinger fungerer som refleksionsværktøj 
I et dansk forsknings-og udviklingsprojekt redegøres der for erfaringer med, at erhvervsskoleele-

ver producerer personlige digitale videofortællinger om deres fremtidige erhverv. Projektet om-

fatter elever fra handels-, landbrugs- og tekniske skoler. Resultaterne viser tegn på, at de produ-

cerede videoer fungerer som refleksionsværktøj, der understøtter elevernes professionelle tænk-

ning og faglige stolthed. De digitale videofortællinger motiverer eleverne og giver mulighed for at 

styrke elevernes oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis. I forhold til videre forskning 

ønsker forfatterne at gennemføre et longitudinalt projekt, hvor man udvikler og afprøver person-

lige digitale videofortællinger med fokus på, at vekselvirkningen mellem skole og praktik indgår, 

og at både lærere og oplærere i virksomheder deltager aktivt i projektets aktiviteter (Ørngren, 

Henningsen & Louw 2016).  

ePortfolio kan styrke elevernes refleksionskompetence 
Med reference til Donald Scöns teori om den reflekterende praktiker (Schön, 1983) argumente-

res der i et projekt for, at refleksion er et centralt værktøj for den professionelle praktiker til at 

videreudvikle sin praksis og derfor en væsentlig del af den professionelle praktikers kompetence. 

Endvidere, at der sjældent undervises i, hvordan man reflekterer over egen læring, ’selv-reflek-

sion’, og hvordan man kan motivere for selv-refleksion. Derfor har man i de tekniske erhvervs-

uddannelser i Brunei udviklet og afprøvet ePortfolios, der skal styrke elevernes evne til reflek-

sion. I projektet blev det undersøgt, hvordan elevernes evne til selv-refleksion havde betydning 

for deres læring, og hvordan brug af ePortfolio indvirkede på elevernes evne til selv-refleksion. 

Elevernes notater i ePortfolios blev omsat til et refleksionsscoringssystem, således at deres re-

fleksionsniveau kunne vurderes. Resultaterne viste, at den systematiske brug af ePortfolio indvir-

kede positivt på kvaliteten af elevernes refleksioner, herunder deres kognitive og metakognitive 

evner. Dette skyldes blandt andet, at læreren i ePortfolio kan give eleverne dialogbaseret feed-

back. Undersøgelsen viste også, at skønt alle elever var tilfredse med at bruge ePortfolio, var de-

res motivation for at skrive i ePortfolioen forskellig. Spørgsmålene i ePortfolioen skal således dif-

ferentieres til forskellige elevforudsætninger. Endelig viste undersøgelsen, at der var en positiv 

sammenhæng mellem elevernes evne til refleksion over egne handlinger og udførelsen af disse. 

ePortfolio kan således forbedre elevernes læringsudbytte (Ebil, Salleh & Sharill, 2020). 

Differentiering er vigtig: Novicer og erfarne lærer på forskellige måder 
Et europæisk samarbejdsprojekt om brug af fysiske simulationsspil i undervisningen på tekniske 

uddannelser peger på betydningen af at kunne differentiere anvendelsen af simulationsspillene i 
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forhold til elevernes forudsætninger. I projektet han man blandt andet arbejdet med simulation 

af produktion af pedalbiler. Resultaterne viser, at novice - og relativt mere erfarne elever lærer på 

forskellige måder og opnår forskelligt læringsudbytte. Novicerne lærer gennem hands-on på ud-

førelsen af de konkrete opgaver i spillet og vil gerne forstå centrale begreber i forbindelse med 

udførelsen af opgaverne. De erfarne har fokus på den samlede produktion, og de er bedre end 

novicerne til transfer af læring fra simulationen til virkelige praksisser. Videre viser projektet, at 

debriefing er vigtig for deltagernes læringsudbytte og transfer, og at refleksion har afgørende be-

tydning for transfer. Det konkluderes, at facilitatoren eller underviseren skal have særlige kompe-

tencer til at facilitere læreprocesserne, fx at feedback skal rettes mod den enkelte elevs behov. Da 

det således er relativt dyrt at gennemføre simulationsforløbene, overvejes det i projektet, om VR-

baseret læring kan erstatte det fysiske spil, eller om den fysiske oplevelse ved læringen er så vigtig, 

at VR ikke er en mulighed (Hauge, Engström Stefan & Strömgren, 2017).  

Læring i blended læringsmiljøer  

I dette afsnit præsenteres resultater fra fem undersøgelser om blended læring. De første to drejer 

sig overvejende om udbyttet af blended læring, medens de sidste tre har fokus på faktorer i blen-

ded læring, der har betydning for elevernes læring.  

Blended læring forbedrer kommunikation og relationer  
En undersøgelse har fokus på, hvordan blended e-læring har betydning for kvaliteten af under-

visningen inden for fire erhvervsuddannelser: Bager, bygning og konstruktion VVS og murer. 

Med blended e-læring menes, at e-læring ikke skal ses som en ren digital aktivitet men som del i 

en kombination af forskellige læringsformer og læringsmiljøer. Undersøgelsen omfatter 21 semi-

strukturerede interviews med centrale interessenter inden for de fire uddannelser og fire fokus-

gruppeinterview med i alt 21 lærlinge. Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at blended e-læ-

ring: 

• Øger mulighederne for fleksibilitet i læringen. 

• Forbedrer kommunikation og relationer mellem lærer og elever. 

• Øger elevtilfredsheden. 

• Sparer omkostninger for arbejdsgivere (Callan, Johnston & Poulsen, 2015).  

Blended læring styrker elevers matematiklindlæring, men ikke uden læreren 
En undersøgelse drejer sig om virkningerne af digitalt læringsmateriale, der anvendes i matema-

tikundervisning i hollandske erhvervsuddannelser. Formålet var at undersøge, hvordan det digi-

tale materiale, der kombinerede instruktionsklip, online vejledning, strukturering af indhold og et 
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samarbejdsværktøj, indvirkede på elevernes læringsudbytte. Eleverne blev bedt om at udføre ma-

tematikopgaver og diskutere dem med deres jævnaldrende og onlinelæreren. Resultaterne viste, at 

det digitale læringsmateriale kan forbedre elevernes matematikindlæring i erhvervsuddannelser, 

og at forbedringen hovedsageligt skyldes brugen af instruktionsklip og strukturering af indholdet 

i matematikopgaverne. Imidlertid påpeges det, at det digitale læringsmateriale ikke i sig selv for-

bedrer læringen, idet det skal kombineres med, at læreren vejleder eleverne i, hvordan de kan 

vælge, organisere og integrere ny information. Med andre ord har læreren, der i dette tilfælde del-

tog online, afgørende betydning for elevernes læreproces (Zwart, Van Luit, Noroozi & Goei 

2017).  

Teknologi i sig selv kan ikke forbedre læring 
Et litteraturreview drejer sig om faktorer i e-læring og blended læring, der har indflydelse på stu-

derendes læringsudbytte, tilfredshed og engagement. Reviewet omfatter 44 peer-reviewed artikler 

fra perioden 2014-2017 og fokuserer på lærer- og professionsuddannelser. Reviewet er medtaget 

her, fordi det med inddragelse af sammenhæng mellem skole- og praktikdele er relevant for er-

hvervsuddannelserne. En af resultaterne fra reviewet er, at sammenligninger af tre typer forløb: 

Face-2-face, online og blended læring viser, at der ikke er forskel på de studerendes læringsud-

bytte. Det, der har betydning for læringsudbytte, er, hvordan faktorer rundt om teknologien fx 

læreren og de studerendes forudsætninger spiller sammen med brug af teknologien. Konklusio-

nen er, at følgende faktorer har betydning for de studerendes læringsudbytte, tilfredshed og enga-

gement: Læreren skal være aktivt tilstede i online-aktiviteterne; der skal være mulighed for og un-

derstøttelse af samspillet mellem de lærende, læreren og indholdet af forløbet og der skal være 

velovervejede sammenhænge mellem online og onsite aktiviteter og mellem skolerelaterede og 

praksisrelaterede aktiviteter (Nortvig, Petersen & Balle, 2018). 

Blended learning skal indeholde autentiske praksisser 
I et kvalitativt studie med interview af otte voksenelever på to erhvervsrettede blended learning 

kurser i Singapore er der fokus på, hvordan blended learning skal tilrettelægges, således at vok-

senelever kan se meningen med og anvende det, de lærer. Resultaterne viser, at eleverne på det 

ene kursus ikke er tilstrækkeligt sikre på det, de har lært, til, at de kan anvende det i praksis. Ele-

verne på det andet kursus ved derimod, hvordan de kan arbejde med det lærte i praksis efterføl-

gende. Forskellen på de to kurser er, at eleverne på det andet kursus løbende har arbejdet med, 

hvordan de kan anvende det lærte i praksis og har som led i kurset haft besøg af repræsentanter 

fra de relevante praksisser. Det konkluderes, at god kvalitet i blended læring opnås ved, at digital 

læring fx gennem simulationer kombineres med løsning af autentiske opgaver og inddragelse af 

virkelige praksisser (Xiaofang, 2021).  
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Tilrettelæggelse af blended learning med fokus på motivation og engagement 
I et projekt om at udvikle spil i blended e-learning programmer kombineres fysisk - med compu-

termedieret undervisning på de tekniske erhvervsuddannelser. Formålet er at udvikle et blended 

læringsprogram, således at dette understøtter elevernes motivation og engagement, da disse fak-

torer opfattes som betingelser for, at eleverne opnår et læringsudbytte. Udviklingen af det blen-

dede læringsprogram har derfor fokus på følgende fire motivationsfaktorer: At fange elevernes op-

mærksomhed; at sørge for at de oplever forløbet som relevant; at give dem en oplevelse af suc-

ces, så de kommer til at tro på sig selv (self-efficacy) og at sørge for, at de oplever forløbet som 

tilfredsstillende. Ligeledes er engagement udfoldet i følgende faktorer: 1. adfærdsmæssigt engage-

ment, der drejer sig om at understøtte elevernes vedholdenhed, 2. følelsesmæssigt engagement og 

3. kognitive engagement, der drejer sig om, at eleverne forstår det, de skal gøre i spillet. Fakto-

rerne knyttet til motivation og engagement er omsat til komponenter i såvel spillet som det sam-

lede blendede læringsmiljø. Effekten af spillet er endnu ikke undersøgt (Jayalath & Esichaikul, 

2020). 

Læring i hybride læringsmiljøer 

I dette afsnit er der valgt fire tekster, hvoraf de første to drejer sig om elevernes læringsmæssige 

udbytte af deltagelse i hybride læringsmiljøer og de andre to om faktorer, der skal medtænkes i 

udviklingen af sådanne læringsmiljøer.  

Derudover præsenteres to tekster om ePortfolio henholdsvis Den digitale læringsbro, der drejer 

sig om, hvordan digitale værktøjer skaber hybride læringsrum, der kobler skole og arbejds- eller 

praktikplads. 

Simulation som et hybridt læringsrum har positiv indvirkning på elevernes læring 
I en gennemgang af den pædagogiske forskning om simuleringstræning på erhvervsuddannel-

serne diskuteres den nye undervisningspraksis fra et sociomaterielt perspektiv på læring og prak-

sis. I et sociomaterielt perspektiv er der fokus på relationerne mellem menneskelige og materielle 

aspekter af praksis, fx hvordan teknologi, sociale relationer, handlinger og sprog spiller sammen i 

en praksis.  Forfatterne analyserer et hybridt læringsmiljø, hvor en simulationspraksis både relate-

rer sig til erhvervsmæssig praksis og udgør en del af en uddannelsesmæssig praksis (et tredje læ-

ringsrum). I et sociomaterialistisk perspektiv lægger forfatterne vægt på, at simulationen ikke kan 

rumme kompleksiteten fra virkelige praksisser. Derfor er det nødvendigt for elevernes lærepro-

ces, at de forstår de særlige læringsmuligheder i simulationspraksissen og ikke hænger sig i, hvor-

dan denne ligner eller ikke ligner virkelige praksisser.  Resultater fra forskningen viser, at simule-

ringstræning har positiv indvirkning på elevernes læring. Men, ifølge forfatterne mangler der 
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viden om, hvorledes man bruger simulationerne i undervisningen. Forfatterne efterspørger der-

for, at der gennemføres en procesorienteret analyse af simulation som undervisningspraksis, der 

kan give viden om, hvordan man bruger simulation til at forberede eleverne på kompleksiteten i 

deres fremtidige erhverv, og hvordan læreren gennemfører refleksion som led i det simulerede 

forløb for at understøtte læringen. (Ahn & Nyström, 2020).  

Hybrid læringsmodel understøtter selvtillid 
En undersøgelse af engagement og læringsudbytte i forbindelse med brug af en ’integreret læ-

ringsmodel’ det vil sige hybrid læringsmodel omfattede 63 tredjeårs bachelorstuderende fra St. 

Petersborg Polytekniske Universitet i Rusland. Den integrerede læringsmodel indeholdt onsite 

aktiviteter fx forelæsning eller projektarbejde og online aktiviteter. Formålet var at udvikle en 

række sociale og personlige kompetencer hos de studerende, fx selvtillid, kommunikation og pro-

blemløsning. Undersøgelsen er medtaget, fordi dens resultater skønnes at kunne overføres til er-

hvervsuddannelsesområdet. Undersøgelsen viste således, at den hybride læringsmodels kombina-

tion af online og fysisk undervisning havde positiv indvirkning på de studerendes engagement og 

læringsudbytte. Især fremhæves det, at de studerende oplevede, at de følte sig mere sikre på sig 

selv efter at have deltaget i det hybride læringsforløb (Baranova, Khalyapina, Kobicheva A & To-

kareva, 2019). 

Syv principper til udvikling af hybride læringsmiljøer 
Uanset om hybride læringsmiljøer betjener sig af digitale læringsværktøjer eller ej, peger en un-

dersøgelse på, at der i nutidens vidensamfund er efterspørgsel efter fagfolk, der er i stand til at 

skabe viden på tværs af grænser for discipliner og erhverv. For at uddanne denne type fagfolk, 

har man i undersøgelsen fokuseret på udvikling af en ’hybrid læringskonfiguration’, hvor man in-

tegrerer læring i autentiske læringsmiljøer, der rummer elementer fra både skole og virksomheds-

praksis. Undersøgelsen er medtaget, fordi den udfolder elementerne i et hybridt læringsmiljø. Så-

ledes drejer undersøgelsen sig om at identificere principper, der kan understøtte udformningen af 

læringskonfigurationen i vekselvirkningen mellem skole og arbejdsplads. Der er identificeret syv 

principper, der kan bruges til at udvikle hybride undervisningsmiljøer: 

1. Autenticitet. Arbejds- og læringsmiljøet skal afspejle en arbejdspraksis. 

2. Læringsfællesskab. Alle deltagere skal opleve, at de tilhører et fællesskab. 

3. Udnytte forskelligheder. Deltagernes forskellige forudsætninger skal i spil. 

4. Forbinde arbejde og læring. Deltagerne lærer ved at udføre virkelige opgaver kombineret med 

uddannelsesaktiviteter. 

5. Refleksion. Deltagerne lærer ved at reflektere over deres opgaver og oplevelser. 

6. Organisering. Organiseringen skal understøtte arbejdsprocesser og vidensdannelse. 
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7. Tilpasning. Det hybride læringsmiljø skal tilpasses de lokale muligheder, fx de konkrete ar-

bejdspladser. 

Resultaterne af undersøgelsen viser, at en hybrid læringskonfiguration understøtter følgende læ-

reprocesser: Selvstyret læring, autentisk læring, udvikling af en professionel identitet og videns-

skabelse gennem samarbejde på tværs af faggrænser (Cremers, Wals, Wesslink & Mulder, 2016). 

Elevers forskelligartede læringsstrategier skal medtænkes 
I en undersøgelse af gymnasieelevers oplevelser af forløb, der som en konsekvens af COVID 19 

i sommeren og efteråret 2020 vekslede mellem blended learning, virtuel undervisning og hybride 

former, var formålet at identificere mønstre i elevernes gengivelser af egne læringsstrategier. Læ-

ringsstrategi drejer sig om, hvordan eleverne tilrettelægger handlinger på baggrund af refleksioner 

over, hvordan de ud fra deres personlige forudsætninger bedst kan løse de opgaver og udfordrin-

ger, de stilles overfor. Det konkluderes, at elevernes læringsstrategier er påvirket af den tilgænge-

lige kontekst, som i blended læring er digital eller ikke digital og i hybrid læring er digital og ikke 

digital. Forfatteren anbefaler (hvilket også er relevant i forhold til erhvervsuddannelserne) at ele-

vernes forskelligartede læringsstrategier skal indtænkes i formuleringen af designprincipper for 

digital læring (Bülow, 2020). 

ePortfolio kan som boundary object skabe hybride læringsarenaer 
ePortfolio er velegnet til at understøtte læring i hybride læringsmiljøer i erhvervsuddannelserne 

ved at danne bro mellem skole- og praktikdelene af uddannelserne. I et projekt er det således un-

dersøgt, hvordan ePortfolios kan skabe ’hybride læringsarenaer’ i erhvervsuddannelserne. Forfat-

terne argumenterer for, at ePortfolio kan spille en central rolle ved at kombinere autentiske ar-

bejdsopgaver med læreprocesser. ePortfolios kan som hybrid læringsarena fungere som grænse-

objekt (boundary object), der hjælper eleverne til at krydse grænser mellem forskellige læringsare-

naer (Lahn & Nore, 2018). ePortfolio kan således understøtte elevernes opfattelse af sammen-

hæng mellem fx skole og praktikvirksomhed eller teori- og værkstedslokale.  

Digital læringsbro giver meningsfuld kobling mellem skole og praksis 
I en dansk sammenhæng er ePortfolio indgået i ’Den digitale læringsbro’. Den digitale lærings-

bro, der kan forbedre sammenhængen mellem teori og praksis, omfatter: 

1) Skole-til-lærlinge kommunikation via en ugeopgave. 

2) Lærling-til-lærling-kommunikation, hvor lærlinge kan dele og diskutere erfaringer med 

brug af tekst, billeder og video. 
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3) Lærling-mester-og-lærer-kommunikation gennem en mini-portfolio, hvor lærlinge i tekst, 

billeder og video kan dokumentere praktikskemaets mål (Mogensen, Gleerup & Heilesen, 

2012).  

Den Digitale Læringsbro skal som et virtuelt læringsrum forbinde to forskellige læringskontekster 

i erhvervsuddannelserne: Skole- og praktikforløb. En case-undersøgelse viser, at lærlingene gen-

nem Den Digitale Læringsbro opnår en meningsfuld kobling mellem pensumgennemgang og 

sidemandsoplæring, det vil sige mellem formel og uformel læring. Erfaringerne med udvikling af 

’Den Digitale Læringsbro er, at der kan bygges bro mellem undervisningsteknologi og praktiske 

arbejdsopgaver. Undervisningen kan på flere måder bringes ind på arbejdspladsen og hjælpe til 

både at anvende teori i praksis og teoretisere over praksiserfaringer. Den Digitale Læringsbro gi-

ver mulighed for asynkron dialog og interaktion. Undersøgelsen, som i parentes bemærket blev 

gennemført for 10 år siden, viser, at underviserne kan have vanskeligt ved at inddrage digitale 

teknologier i undervisningen. Endvidere at underviseren får en ny rolle som ”medaktør i et inte-

ressefællesskab frem for som privatpraktiserende underviser” (Heilesen, Gleerup & Mogensen, 

2012, s. 23) 

Lærerroller og -kompetencer 

Som det fremgår i konklusionerne i mange af studierne ovenfor, stiller brug af digitale lærings-

værktøjer krav til lærernes kompetencer. Undersøgelserne peger som hovedregel ikke på, at læ-

rerne har brug for at udvikle it-kompetencer, men på at de har behov for at udvikle didaktiske 

kompetencer til håndtering af undervisning, der involverer brug af digitale værktøjer. Det kan 

diskuteres, i hvilket omfang it-didaktiske kompetencer adskiller sig fra andre didaktiske kompe-

tencer? Er der forenklet sagt tale om, at brug af et digitalt læringsværktøj stiller lige så mange og 

komplekse krav til lærernes kompetencer som anden form for undervisning? Skal læreren have 

særlige kompetencer for at gennemføre digital undervisning, eller har man slet og ret overset be-

tydningen af lærerens rolle i implementeringen af de digitale læringsværktøjer, fordi man har fo-

restillet sig, at disse kan erstatte læreren?  

Nedenfor præsenteres syv tekster om lærerkompetencer. De første to tekster drejer sig om, at 

der er forskel på lærernes kompetencer i forhold til det niveau, de underviser på og i forhold til 

køn. De følgende fire tekster drejer sig om, hvilke kompetencemæssige udfordringer lærerne op-

lever i den digitale undervisning. Den sidste tekst præsenterer to værktøjer, som lærere kan an-

vende til didaktisk refleksion over digitale undervisningsforløb. 
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Sosu-undervisere vurderer deres digitale didaktiske kompetencer relativt lavt 
Udgangspunktet for et finsk studie var, at der sker en ændring i pædagogikken med skiftet fra 

traditionel undervisning til digital cooperative learning, (cooperative learning er på dansk ofte 

forkortet CL). Formålet med studiet var at undersøge underviseres opfattelse af niveauet for de-

res digitale kompetencer. Underviserne underviste inden for social og sundhedsområdet, hvilket 

omfattede både erhvervsskoleniveau og det, der i Finland svarer til professionsskoleniveau. Un-

dersøgelsen viste, at underviserne på erhvervsskolerne vurderede deres kompetencer til at facili-

tere digital CL signifikant lavere end undervisere på professionsuddannelserne. Forfatterne kon-

kluderer, at der er behov for at videreudvikle undervisernes kompetencer til at understøtte digital 

CL (Männistö, Mikkonen, Kuivila, Koskinen, Koivula, Sjögren, Salminen, Saaranen, Kyngäs, & 

Kääriäinen, 2020). 

Ingen kønsforskelle på lærernes it-kompetencer 
I et spansk studie af erhvervsskolelæreres it-kompetencer til at implementere it i undervisnings-

forløb var der fokus på, om der var kønsforskelle på disse kompetencer. Studiet omfattede en 

spørgeskemaundersøgelse til 1568 lærere, heraf 823 mænd og 745 kvinder. Undersøgelsen viste, 

at erhvervsskolelærere ligesom lærere i andre dele af uddannelsessystemet har brug for at videre-

udvikle kompetencer til at anvende it i deres undervisning, men at der ikke er kønsforskelle på 

omfanget eller kvaliteten af lærernes it-kompetencer (Prieto, Torres, García & García, 2020). 

En række krav til lærerens didaktiske kompetencer 
Et litteraturstudie af underviserens roller og kompetencer i blended læring på universitetsniveau 

viser, at det er en kompleks opgave at undervise i blendede forløb. På baggrund af litteraturstu-

diet og en konstatering af, at der ikke er enighed om roller og kompetencer i litteraturen, oplister 

forfatterne en række roller og viden, færdigheder og kompetencer, som den blendede underviser 

skal have før under og efter gennemførelsen af et blended undervisningsforløb (Christensen, 

Kjær og Hansen, 2020). Et kritisk blik på de oplistede kompetencer viser, at hovedparten er ge-

neriske didaktiske overvejelser, der kan overføres og anvendes i en blended undervisningssam-

menhæng. Studiets sammenfatning af kompetencer kan således anvise, hvad læreren skal være 

opmærksom på i gennemførelse af blended undervisningsforløb, men der savnes en præcisering 

af, hvad transformationen af kompetencerne til en blended læringskontekst betyder. 

Facilitatorrollen udfordrer 
I et forskningsprojekt om teknologibaseret simulation i social- og sundhedsuddannelserne, viste 

resultaterne om underviserrollen, at underviserne især var optagede af, hvad overgangen til facili-

tatorrollen medførte. Underviserne udtrykte, at de følte sig usikre, når de ikke på forhånd kunne 

planlægge, hvad der skulle ske i undervisningen. De var ikke i kontrol. Således kunne der i 
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debriefingen komme spørgsmål fra eleverne, som underviserne ikke følte sig forberedte på, og 

som de ikke altid umiddelbart kunne besvare. For at tackle usikkerheden, lagde underviserne 

vægt på, at de, når de skulle facilitere refleksionsprocesser i debriefingen i et simulationsforløb 

anvendte læringsmålene som kompas for samtalen (Aarkrog & Puge, 2019). 

Instruktører savner reaktioner fra elever i fjernstyret undervisning 
Samme oplevelse af ikke at være i kontrol fremgår i et svensk projekt om brug teknologibaseret 

fjernundervisning på en uddannelse til brandmand. Formålet med undersøgelsen er at øge forstå-

elsen af, hvordan instruktørrollen påvirkes af paradigmeskiftet henimod teknologibaseret fjern-

undervisning. Undersøgelsen er baseret på interview med syv instruktører, der er involveret i 

både undervisning på skolen og fjernundervisning samt gruppeinterview med i alt 20 elever. Re-

sultaterne viser, at medens instruktørerne føler sig sikre i undervisningen på skolen, er den tek-

nologibaserede undervisning forbundet med usikkerhed. Usikkerheden kan for nye instruktører 

skyldes manglende it-færdigheder. Men relativt mere erfarne instruktører udtrykker, at usikkerhe-

den skyldes, at de ikke kan få tilstrækkelig reaktion og bekræftelse fra eleverne fx på, at de har 

forstået, hvad en opgave drejer sig om; de føler, at de ikke har hånd om elevernes læreproces. 

Eleverne savner også dialog med instruktørerne; de mangler støtte fra instruktørerne til forståelse 

af opgaver. Instruktørerne skal formulere sig mere i fjernundervisningen end i den fysiske under-

visning, hvor de også kan vise eleverne, hvad de skal gøre. Medens fjernundervisningen umiddel-

bart medfører, at instruktørerne bliver mere passive, fordi de mangler elevernes reaktioner og tri-

ves bedst i det fysiske miljø, opstår der til gengæld muligheder for selvstyret læring og samarbejde 

mellem eleverne i fjernundervisningen (Holmgren, 2016).  

Instruktører skal involveres i design af online og onsite undervisning 
I en videreførelse af ovenstående projekt om brandmandsuddannelsen peger resultaterne på, at 

der kan opstå modsætninger mellem instruktørernes opfattelse af god oplæring og pædagogikken 

knyttet til fjernundervisning. Et eksempel er, at instruktører opfatter instruerende undervisning 

som gavnlig, men tvivler på værdien af vejledning i det digitale miljø. Det konkluderes, at det er 

vigtigt at identificere læringsmulighederne i det digitale læringsmiljø i forhold til læringsmålene, 

og at instruktørerne bliver involveret i, hvordan online og onsite-undervisningen skal designes. 

(Holmgren, Haake & Söderström, 2019). 

Værktøjer til didaktisk refleksion over læring 
Som inspiration til læreres didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af digitale værktøjer, 

drejer en australsk artikel sig om to teknologiske integrationsrammer, ’Substitution Augmenta-

tion Modification Redefinition’ (SAMR) og ’Technology Integration Matrix’ (TIM). De to værk-

tøjer kan anvendes til at reflektere over anvendelsen af teknologi inden for erhvervsuddannelser.  
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SAMR kan anvendes til at undersøge, på hvilket niveau teknologi anvendes i læring og undervis-

ning fra laveste niveau ’substition’ (erstatning) til højeste niveau ’redefintion’. Rammen kan 

hjælpe lærere til at undersøge effekten af brug af en teknologi, fx om en online video kun er en 

erstatning for undervisning, eller om den kan have andre funktioner, fx indebære en gentænkning 

af det samlede undervisningsforløb. 

TIM er en ramme til at lokalisere teknologi i undervisningssammenhænge gennem en fem-trins 

matrix, der er organiseret i en fem-niveau-inddelt progression af pædagogiske tilgange og efter 

fem kendetegn ved meningsfuld læring. TIM har fokus på den pædagogik, som teknologien bli-

ver inkorporeret i. Matrixens horisontale akse er et kontinuum af niveauer af teknologiintegra-

tion, der starter fra ’indtræden’, bevæger sig over ’tilpasning’ for til sidst at give indsigt i, hvorle-

des man kan ’transformere’ undervisning gennem integration af teknologi. Matrixens vertikale 

akse indeholder fem elementer i meningsfuld læring: Aktiv læring, kooperativ læring (CL), kon-

struerende læring, autentisk læring og målstyret læring. Da TIM tager mere hensyn til kontekst, 

lærer/elev, progression og didaktiske tilgange end SAMR, opfatter forfatterne TIM som det bed-

ste værktøj.  

Forfatterne anbefaler, at man anvender SAMR og især TIM til at undersøge og sikre, at didakti-

ske overvejelser i forbindelse med brug af et digitalt læringsværktøj ikke drejer sig om, at det er et 

nyt spændende værktøj, men om hvordan værktøjer styrker læringen (Reich, Rooney & Lizier, 

2020). 

Sammenfatning 

Videnskortlægningen baserer sig på forskningsbaserede undersøgelser af elevers læring i forbin-

delse med dels brug af primært augmented reality (AR) og virtual reality (VR) dels deltagelse i 

blended og hybride læringsmiljøer i undervisningen på primært erhvervsuddannelserne. Undersø-

gelserne er overvejende gennemført i perioden 2016-2021. 

Resultaterne fra forskningen viser, at AR og VR indvirker positivt på elevernes læring. Når det 

gælder elevernes læringsudbytte, drejer den positive indvirkning sig overvejende om, at eleverne 

udvikler personlige og sociale kompetencer, hvor det gennemgående resultat er, at de digitale 

værktøjer styrker self-efficacy og refleksionsevne. Der er også eksempler på, at digitale lærings-

miljøer styrker kommunikation og samarbejde. Der er få studier, der har undersøgt eller påviser 

en effekt på elevernes erhvervsfaglige kompetencer. 
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I forhold til elevernes læreproces har de digitale læringsværktøjer og læring i blended eller hybride 

læringsmiljøer positiv indvirkning på elevernes motivation for at lære og ansvar for egen læring. 

Eleverne motiveres fx af at deltage i autentiske læringsmiljøer og af muligheden for at kunne 

være fysisk aktive. 

En gennemgående konklusion i forskningen er, at teknologien ikke kan stå alene, men at læreren 

skal være tydeligt til stede i gennemførelse af digitale læringsforløb. Læreren skal fx kunne diffe-

rentiere i forhold til elevernes forudsætninger, skabe sammenhæng mellem det digitale forløb og 

andre dele af blended eller hybride læringsforløb og eller sammenhæng mellem det digitale læ-

ringsforløb og virkelige erhvervspraksisser; læreren skal kunne holde eleverne på sporet ved at 

vejlede og styre refleksionsprocesser, og læreren skal give løbende feedback. 

Mange af disse kompetencer adskiller sig ikke fra de kompetencer, læreren skal have for at gen-

nemføre ikke digitalt baseret undervisning i erhvervsuddannelserne. Forskningen viser, at det 

særlige er, at lærerne generelt skal være opmærksomme på, at de også i digitale forløb har den 

centrale rolle i sikring af elevernes læringsudbytte. Endvidere peges der på, at overgangen til faci-

litatorrollen fx i forbindelse med refleksionsprocesser kan bekymre lærerne, der skal finde en an-

den autoritet end i underviserrollen. Kompetenceudvikling af lærerne til at tilrettelægge og gen-

nemføre digitale undervisningsforløb skal følgelig give mulighed for, at lærerne kan reflektere 

over og drøfte, hvordan de kan varetage den ændrede lærerrolle. 
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