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Kapitel   : Indledning 
 
 
 
 
I forarbejdet1 (kaldet FoU2000) til dette foreliggende FoU-arbejde (kaldet FoU2004) skrev vi blandt 
andet: 
 

Siden introduktionen af teoretisk undervisning i lærlingeuddannelserne i 1956 har der eksisteret en 
kløft mellem det der læres i virksomheden, og det der læres på skolerne.  
Denne kløft er ikke noget nyt fænomen. Den har eksisteret på de højere læreranstalter i århundreder. 
Og netop her har den været genstand for en del debat og forskning. 
Men det er først inden for den sidste dekade, at kløften i erhvervsuddannelsernes teori-praksis felt har 
været genstand for en begyndende forskning og offentlig debat. 
 
Formålet med dette FoU2000  er, at skabe en brugbar reformering af det nuværende 
vekseluddannelsesprincip blandt andet gennem sikring af et langt tættere samarbejde mellem skole og 
virksomheder. Målet er at integrere virksomhederne og skolernes samarbejde i et nyt læringsrum kaldet 
Praktikum – et læringsrum hvor læringen på skolen fremtræder praksisrelevant dog uden at det bliver 
en kopi af det, der læres på virksomheden.  

 
Gennem denne første fase af vort projektarbejde konsulterede vi indledningsvis nogle af forsøgets 
vægtigste aktører, nemlig virksomhederne og lærlingene. Vi besøgte en række 
værktøjsmagerfirmaer og interviewede ledende medarbejderne om deres holdning til at være 
deltagere i et forsøg med Praktikum. Ligeledes gennemførte vi interviews med 
værktøjsmagerlærlinge om deres holdninger til deres uddannelse og holdninger til Praktikum-ideen. 
Interviewene kan læses i FoU2000. 
 
Disse interviewundersøgelser dannede et yderst vigtigt grundlag i vurderingen af, om arbejdet med 
et nyt læringsrum også skulle forsøges gennemført som forsøg. Specielt interviewene med fagets 
virksomhedsledere fik vort mod til at stige, da alle meldte tilbage, at de var særdeles interesserede i 
at medvirke i et forsøg med Praktikum. 
 
Den grundlæggende nye idé i Praktikum er, at det på skoleopholdene ikke længere er skolen der 
autoritativt udstikker indholdet af lærlingens arbejde, men at dette sker i samarbejde med lærlingen 
og lærlingens virksomhed. Hovedideen med Praktikum er sagt enkelt, at opgaverne i 
skoleperioderne er defineret som en fællesopgave, hvor både virksomheder, skole og lærlingene er 
ligestillede parter.  
 

                                                 
1 FoU2000:  
Hans H. Koch og Søren Lundsgaard: ”Praktikum – broen mellem skole og virksomhed – et praksisrum til læring 
indenfor veksesuddannelsessystemet. Casestudy Værktøjsmageruddannelsen”, FoU-arbejde gennemført for 
Undervisningsministeriet og Københavns tekniske Skole, 2. marts 2000 
Denne rapport kan rekvireres gennem forfatterne: 
hhk@kts.dk 
slu@kts.dk 
 

1 
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Synsvinklen ændres til at se på hvilke udviklingsbehov virksomheden har – udviklingsbehov som 
lærlingen på kan/vil være i stand til at håndtere/løse. Valget skal naturligvis relateres til fagets 
bekendtgørelse.  
 
Man kunne forestille sig, at virksomheden for eksempel havde behov for at udvikle følgende: 
•  nye produkter, prototyper, herunder evt. markedsundersøgelser 
•  videreudvikle et allerede eksisterende produkt 
•  udvikling af hjælpeværktøjer 
•  videreudvikle specielle værktøjsfunktioner/værktøjer 
•  forsøg med og afprøvning af nye materialer 
•  forsøg med og afprøvning af nye bearbejdningsformer 
 
Da lærlingene nu skulle arbejde med udgangspunkt i egne indre bevæggrunde var det nødvendigt at 
opstille og gennemføre en helt ny undervisningsramme.  
 
 

1.1  Rammen for forsøgsundervisningen 
 
Denne ramme kom til at lyde således i FoU2000 (visse steder lettere omformuleret): 
 
•  Lærlingen kan vælge at arbejde alene med projektet eller i lærlingegrupper, som kan støtte og 

vejlede hinanden. Over nettet kan man kontakte andre lærlinge på andre skoler eller 
udenlandske kontakter.    

 
•  Bedømmelsen af lærlingens arbejde vil blive lagt på evnen til at være refleksiv-under-arbejdet 

og dokumentationen af denne refleksivitet. Det er afgørende, at der er plads til eksperimenteren, 
diskussioner og faglige kiks.   

 
•  Lærlingen skal, i en vekselvirkning mellem praktiske forsøg og i diskussion med andre aktører, 

analysere projektopgaven. Det vil sige at problemet skal fastlægges, og der skal udarbejdes en 
problemformulering.  Der udarbejdes forslag til forskellige løsninger på problemanalysen.  
Den mest hensigtsmæssige løsning vælges – for eksempel i samarbejde med eventuelle brugere. 
Det bliver nødvendigt at planlægge kursusfag og undervisningsmoduler i samarbejde med de 
øvrige lærlinge. Arbejdet foregår i dialog med virksomheden via e-mail. 

 
•  Den valgte løsning udføres i praksis. Hvis skolen ikke har tilstrækkelig med 

maskinkraft/specialmaskiner til løsningen af opgaven, søger lærlingen enten tilbage til egen 
virksomhed eller til en anden virksomhed, hvor han kan få maskintid. Det afgørende er, at 
virksomhederne aktivt deltager i denne proces.  

 
•  I læringsprocessen inddrager lærlingen fag, som kan kvalificere arbejdet. I praksisrummet 

eksisterer de fag, som bekendtgørelsen har fastlagt, samt de valgfag, som lærlingen har valgt. 
Fag, som ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset i Praktikum, afvikles i parallelle mere traditionelle 
undervisningsforløb. 

 
•  Lærlingen færdiggører eller delvis færdiggører sit projekt med tilhørende dokumentation. 

Dokumentationsfasen indeholder: overvejelser over målet, analytiske overvejelser over 
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nødvendigheden/behovet for det nye produkt/proces set i relation til målet. Der gennemføres 
kriterieopstilling, samt beskrivelse af forskellige løsningsforslag. Dernæst gøres der overvejelser 
over valget af løsningsforslag og de nødvendige løsningsmæssige afprøvninger. Den 
nødvendige tekniske dokumentation gennemføres i form af beregninger og tegninger, som 
ligeledes indføres i dokumentationen. Hvis produktet ikke er færdiggjort, skal der foreligge en 
dokumentation for hvorfor, og hvad der mangler for at få det afsluttet. Rapporten afsluttes med 
en grundig konklusion.  

 
•  I evalueringsfasen gennemføres et møde mellem de relevante parter. Faste deltagere er 

repræsentant(er) for skolen (en eller flere af lærlingens vejledere), repræsentant(er) fra 
lærlingens virksomhed, og andre evalueringsdeltagere (for eksempel en medlærling).  

 
Projektet gennemdiskuteres og vurderes i forhold til følgende 5 evalueringsparametre:  
 

1) Mening: Er arbejdet meningsfuldt? Har det flyttet nogen hegnspæle? Er målet nået? Er der 
etableret en helhed i lærlingens bevidsthed om sammenhængen mellem teknologisk 
udvikling og behovet for ændrede kvalifikationskrav?  

 
2) Praksis: I hvor høj grad har lærlingen: Handlet? Været aktiv? Været selvstændig i sin 

udforskning? Hvor stort har det faglige udbytte været? Har lærlingen lært tilstrækkelige med 
faglige færdigheder? 

 
3) Fællesskab: I hvor stor en udstrækning har lærlingen brugt læringsrummet og de 

tilgængelige praksisfællesskaber? Været "social"? Opnået anerkendte kompetencer? 
 
4) Udvikling: Har lærlingen inden for rammerne af fællesskaberne udviklet sig personligt? 

Skærpet sin faglige identitet mod et højere beredskab? Udviklet "højere fagidentitet"2? 
  
5) Systemforståelse: Har lærlingen fået en forståelse af ny teknologis indflydelse på 

arbejdssituationen og arbejdsmarkedet som helhed, og på de ændrede arbejdsprocesser og 
deres betydning for faget – ikke mindst på sammenhængen mellem teknologisk udvikling og 
organisatorisk udvikling? 

 
Sådan lød bestræbelserne altså anno år 2000.  
 

                                                 
2 To væsentlige parametre i dannelsen af høj fagidentitet er følgende:  
Dispositionskompetence: Det vil sige de muligheder, som lærlingen har for selvstændigt at kunne tilrettelægge, udføre 
og vurdere arbejdsprocessen, som har betydning for, i hvilket omfang det er muligt at uddybe sig i arbejdsprocessen og 
at kunne anvende erhvervede kvalifikationer. Mere generelt kan man tale om, at dispositionsmulighederne afgør graden 
af selvforvaltning- og bestemmelse over opgaver, som er blevet tildelt. Men også for eget initiativ og indflydelse på 
oplæringen i det hele taget. 
Interaktionsmuligheder: Det vil sige de muligheder, der er for at komminikere med de øvrige lærlinge under 
arbejdsprocessen og i pauserne. Gennem interaktionen formidles både holdninger til faget og normer om rettigheder og 
pligter. Via interaktionen får lærlingen mulighed for at afprøve sig selv i forhold til andre og derigennem mulighed for 
at blive styrket eller svækket i sin selvfølelse. 
Preben Horsholt Rasmussen: ”Fagidentitet og virksomhedsoplæring i erhvervsuddannelserne” i Betænkning om 
grundlæggende erhvervsuddannelser, Betænkning nr. 1112, juni 1987 
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1.2  Væsentlige udviklingsområder 

 
Det første der blev udarbejdet var en række af udviklingsområder, som vi ønskede at belyse via 
konkretiseringen af Praktikum. Udviklingsområder FoU2000 havde eksponeret. 
 
 

 Væsentlige udviklingsområder 
1 At virksomhederne bliver inddraget i skoledelen via projektudvælgelse og evalueringer. 

At virksomheden i et vist omfang er til rådighed for virksomhedsforlagt undervisning og 
hvis det er nødvendigt at lærlingene kan fortsætte deres projekt på virksomheden. 
At virksomheden responderer på lærlingenes logbøger. 

2 Udvikling af faglig identitet: at lærlingene udvikler indre motivation i forhold til deres 
projekter, bliver ansvarsfulde over for projektets gennemførelse og kan samarbejde i 
deres grupper og med andre grupper. 

3 At skolens ledelse og fagets organisationer aktivt deltager i projektets gennemførelse. 
4 At afdelingens lærere undervejs bliver involveret i projektet i forhold til at kunne køre 

Praktikum i en driftsituation.  
5 At produktet eventuelt kan anvendes af virksomhederne og at udviklingen er foregået i 

et samarbejde mellem lærling og virksomhed. 
6 At lærlingen problemløst kan bevæge sig tværkontekstuelt mellem forskellige 

læringsrum. Det vil sige fleksibelt at kunne anvende de forskellige læringsrum 
(værksteder, nettet, virksomheden, læreren, kollegaer) i forhold til de behov der opstår.  

7 At eksperimenteren og refleksion er legitime og nødvendige handlinger i Praktikum.  
8 At undervisningen foregår analytisk problemorienteret og tværfaglig – eksempelvis med 

udvalgte grundfag. 
9 Integration af grundfag 

 
Kort kan på dette sted konstateres, at succesraten har været meget forskellig for de forskellige 
udviklingsområder. 
  
I opsamlingen/evalueringen af rapporten vendes der tilbage til disse 9 punkter. Her skal vi kort 
konkludere, at Praktikum grundlæggende i sin gennemførelse stiller nye og ændrede krav til alle 
aktører og til den valgte didaktik. 
 
Arbejdet der nu foreligger, er altså et forsøg på at realisere og konfrontere Praktikum med 
virkeligheden. Dette har vi nu konkret arbejdet med fra oktober 2002 til oktober 2003. Lærlingene 
har i denne periode været på to skoleophold af hver 10 ugers varighed. Undervisningen på disse 
skoleophold er meget grundigt beskrevet i kapitel 4 ”Undervisningen uge for uge”.  
 
Vedrørende opbygningen af rapporten: hvis man har kendskab til FoU-rapporten (note 1), så er det 
ikke nødvendigt at læse denne rapport kapitelmæssigt kronologisk. Det kan for eksempel give god 
mening at læse kapitel 4 først.  
 
Rapporten som den nu foreligger er struktureret således: 
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1.3  Opbygningen af rapporten 
 
Kapitel 2 er et kort videregående teoretisk afsnit (for yderligere teoretiske overvejelser henvises til 
FoU2000), som placerer Praktikum i en bredere teknologisk og samfundsmæssig sammenhæng. 
Praktikum er udviklet, så det styrker alle tre aktører (skole, virksomhed, lærling – se senere under 
evaluering) i læringsrummet, men helt overordnet set skal initiativet ses i lyset af globaliseringens 
udbredelse: stadig flere kan det samme i forhold til en stadig billigere teknologi.  
Globaliseringen har mange dimensioner og deriblandt en produktionsmæssig. Den har gjort det 
muligt i langt højere grad end tidligere at adskille funktioner i produktionen, og dermed lægge 
produktion og arbejdspladser der i verden, hvor det er økonomisk mest hensigtsmæssigt. 
 
I Danmark kan vi blandt derfor ikke konkurrere på løn, men udelukkende kvalitet og differentierede 
produkter med et højt vidensindhold. For at kunne dette, må vor arbejdskraft uddannes anderledes 
end i de lande vi kommer til at konkurrere med. Hvis denne uddannelse samtidig kan gennemføres, 
så lærlingene oplever større meningfuldhed og sammenhæng, så kunne 
erhvervsuddannelsessystemet sandsynligvis også tiltrække dygtigere lærlinge samtidig med at de 
kunne fastholdes (frafalds- og rekrutteringsproblematikken). 
 
Kapitel 3 beskriver projektets organisatoriske opbygning. Hvilke aktører har deltaget og med 
hvilke roller? Vort erhvervsuddannelsessystem er komplekst ikke mindst politisk styringsmæssigt. 
Forståelse for systemets magtrelationer og positioneringer er afgørende for diverse 
uddannelsesforsøgs skæbne. Vi må konstatere, at på trods af mange års erfaringer, så har vi lagt for 
lidt vægt på den formelle styring af projektet. En planlagt faglig, pædagogisk og politisk 
styregruppe blev aldrig nedsat og efter endt arbejde kan vi blot konstatere, at det var en rigtig skidt 
beslutning. 
 
Kapitel 4 beskriver hele undervisningsforløbet. De afgørende ændringer fra et traditionelt 
undervisningsforløb har helt grundlæggende været følgende to ting: 
 
1) Autencitet: Lærlingene har i samarbejde med skolen og virksomhederne valgt et projekt, en 

problemstilling, som skulle løses fra bunden. Det vil sige, at lærlingen ved undervisningens start 
ikke anede noget om, hvordan deres produkt ville se ud, blot at dette skulle kunne løse en 
opgave, et problem. Derfor har lærlingene været gennem en designfase, hvor produktet skulle 
udvikles i forhold til et marked, et behov, nogle brugere. Til dette formål har der i 
undervisningen været inddraget lærere med kompetencer inden for design og erhvervsøkonomi. 
Lærlingen har altså været gennem alle produktudviklingens faser. 

 
2) Tværkontekstuel: Læringsrummet lærlingene har arbejdet i har været tværkontekstuel hvilket 

vil sige, at de har haft skolen, medlærlingene, virksomheden, leverandører, nettet og 
omgivelserne generelt til at søge løsninger på deres problemer, som enten har været af teoretisk 
eller praktisk karakter.  

 
Kapitel 5 er vor evalueringsafsnit, som primært bygger på følgende aktiviteter: 
•  midtvejsevaluering med virksomhederne 
•  8 interviews med lærlinge, virksomheder og lærere 
De 8 interview har været gennemført i samarbejde med og primært af ingeniør cand. pæd. pæd. Kim 
Apitz, lærer på produktionsteknologuddannelsen på Københavns tekniske Skole, som for egne 
midler har deltaget i evalueringen. Arbejdet har blandt andet medført 170 siders transskriberet 
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materiale. Dette arbejde har været ganske uvurderligt i forhold til at få dybde i evalueringerne – 
desuden har de givet anledning til begrebslig og teoretisk udvikling.   
 
Kapitel 6 samler op på projektet i en række konklusioner, anbefalinger og faldgrupper til samtlige 
aktører i projektet – ikke mindst os selv som projektdeltagere. Vi har lært meget – men alle har 
meget at lære, hvis Praktikum-tanken skal finde alment fodfæste.  
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Kapitel     : Det didaktiske fundament 
 
 
 
 
I vort første FoU-arbejde (FoU2000 – se kapitel 1) har vi meget grundigt beskrevet det pædagogiske, 
teknologiske og økonomiske grundlag for Praktikum. Men der er nu snart gået 4 år siden disse 
overvejelser og vi har via praksis fået lagt nogle yderlige aspekter til det teoretiske didaktiske 
grundlag. Derfor dette lidt mere teoretiske afsnit. 
  
Erhvervsuddannelsessystemet er i krise. På trods af vundne priser, som indikerer at vi i Danmark 
har et velfungerende erhvervsuddannelsessystem, så viser tilbagevendende kriser, at der eksisterer 
grundlæggende manifeste fejlkonstruktioner. Nogle brancher kan ikke rekruttere tilstrækkeligt med 
lærlinge og frafaldsproblematikken kender alle brancher. Ligeledes eksisterer der et udbredt mis-
match mellem brancher med et væld af potentielle lærlinge og brancher med en lille 
lærlingesøgning. Ofte er de søgte brancher kreative brancher (guldsmed, medie, møbelsnedker) og 
mindre søgte brancher jern og metalfagene. 
 
I forholdet mellem uddannelse og teknologi medfører globaliseringen to udviklingsretninger. På den 
ene side ensliggøres teknologi, råstoffer og kapital – som er produktionsfaktorer der spredes 
internationalt. Derfor, på den anden side, stiger betydningen af den ”lokale” arbejdskraft og de 
kompetencer, som de nationale uddannelsessystemer kan udvikle, som så igen er afhængige af de 
økonomiske, politiske, kulturelle, sociale og institutionelle forhold som uddannelsessystemet er 
indlejret i. Christian Helms Jørgensen udtrykker det således: 
 

”Det handler altså ikke længere om at kunne producere produkter mest effektivt med 
en given teknologi. Dynamikken skyldes den innovative fornyelse og kreative 
destruktion af produktionens teknologiske basis, dens produkter og vidensgrundlag. 
Konkurrencen i den moderne ”vidensøkonomi” beskrives som afhængig af 
producenternes viden, innovationsevne og læreprocesser, som hænger sammen med 
interaktionen og kommunikationen inden for og mellem virksomheder og øvrige 
sociale institutioner”.3 

 
Denne interaktion er stort set fraværende i det danske erhvervsuddannelsessystem. Eleven/lærlingen 
veksler mellem sit praktiksted og sin skole, og dette opfattes som to helt adskilte verdner, som 
hverken fagligt eller socialt har noget med hinanden at gøre.  
  

”Lærlingene oplever, at de ting, de beskæftiger sig med på skole og i virksomhederne 
kun sporadisk kommer til at hænge sammen” og 
 
”Opgaven med at koble skolelæring og virksomhedspraksis sammen bliver i høj grad 
overladt til lærlingene selv”.4  

                                                 
3 Christian Helms Jørgensen: ”Uddannelsesplanlægning, samspil mellem uddannelse og arbejde”, Roskilde 
Universitetsforlag 2002, side 35 
4 Uddannelsesstyrelsens temahæfte nr. 14, 2002: Jens Wilbrandt: ”Vekseluddannelse i håndværkeruddannelser”, side 41 
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Dette forsøgsprojekts helt afgørende mål har således været at koble de to verdner strukturelt 
sammen, så lærlingene oplever meningsfuldhed i alle faser af deres uddannelse. 
 
Som en konsekvens af ovenstående problemer ses det nemlig ofte, at lærlingen positivt identificerer 
sig med sin praktikvirksomhed og negativt identificerer sig med skolen. Konsekvensen bliver ofte 
en helt ukritisk ureflekteret indlæring i virksomheden og en undervisningssituation på skolen, som 
er præget af ukonstruktiv modstand, forsvar, ukontrolleret aggressioner og blokeringer. Disse 
forhold begrænser et positivt resultat af læringen.  
 
Det, som man kunne kalde ”bevægelsen mellem skole og virksomhed” set fra lærlingens perspektiv, 
påviser et dysfunktionelt system, som synliggør problemernes natur og omfang: 
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opl
rlingene oplever, at deres deltagelse har en betydning for andre end dem selv i virksomhederne, mens de 
skolerne oplever, at deres tilstedeværelse sjældent har betydning for andre. 
var i virksomhederne opleves som noget, man får som en slags anerkendelse, hvorimod ansvar på skolen er 
et, som man løber fra. 

rlingene oplever, at de får præsenteret forskellige måder at løse opgaver på i virksomheden og på skolen. På 
len lærer de hvordan opgaven løses ”efter bogen” … 
rlingene oplever, at det, de lærer på skolen, ofte ikke er brugbart i virksomhederne …  
rlingene oplever en meget forskellig forpligtelse overfor virksomheden og skolen. Dette har væsentlige 
sekvenser for lærlingenes måde at forholde sig til de to oplæringsmiljøer. 
ægelse fra perifer til fuldgyldig deltagelse, opleves som meget væsentlig for lærlingen. 

rlingene oplever et dilemma mellem deres egen arbejdsmæssige forpligtelse og virksomhedens 
æringsmæssige forpligtelse.”1 
11

illinger kan sammenfattes ud fra denne del af undervisningsministeriet undersøgelse: 

e side opleves, at den oplæringsmæssige dimension ikke tilstrækkeligt højt prioriteres 
hederne i forhold til den arbejdsmæssige, hvor tidspres og normer dominerer over den 
annelsesmæssige oplæring. 

den side oplever lærlingene skoleopholdene som ”ferie” eller ”pauser” i forhold til 
på deres praktikvirksomheder. En af årsagerne til dette er, at lærlingene ikke oplever 
iteterne som relevante i forhold til de krav af faglig art, som der stilles på 

ederne. 

r af højeste didaktiske relevans. Kravene til et nyt refleksivt læringsrum skal altså 
e ændrede praksisformer ikke kun på skoleopholdene, men også på lærlingens 
mhed. 

ering rammer undersøgelsen ned i et helt centralt punkt: 

”Arbejdsproduktet som grundlag for følelsen af selvtillid. 
Udførelsen af et godt stykke arbejde er en væsentlig motivation for lærlingene, da 
dette understøtter en følelse af faglig kunnen og selvtillid. …….. Skolerne rummer et 
væsentligt potentiale på dette område, fordi der er bedre tid til de faglige opgaver. 
Kunne der sikres ordentlige rammer om det praktiske arbejde på skolen, ville 
skoleopholdene kunne spille en væsentlig rolle for understøttelsen af lærlingenes mere 
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personlige udviklingsprocesser, hvilket ville føre til et bedre tilhørsforhold til 
skolemiljøet”5   

 
En forudsætning for at ændre på lærlingenes holdning til deres uddannelse er, at der radikalt ændres 
både på de opgaver lærlingene skal arbejde med og de sociale læringsrum hvori læringen skal ske. 
Det vil sige forsøg med etablering af nye læringsprincipper, som i bund og grund er et opgør med 
den type læring, hvor læringen er løsreven fra de praksissituationer hvori det tilegnede skal bruges 
(skolastisk læring). Så det afgørende skift i fokus er altså, at virksomhederne inddrages i 
skoleprojekterne, således at disse defineres, udvikles og løses i et tæt samarbejde med alle tre 
aktører: skole, virksomhed og lærling.  
 
Med andre ord forsøger læringen, via Praktikum, at ændre på relationen mellem læring og de 
sociale situationer, som læringen finder sted i (situeret læring). Vi efterforsker konsekvenserne af et 
pædagogisk paradigmeskift, hvor læring i større omfang skal forstås som en proces, som finder sted 
i en deltagelsessammenhæng og ikke (kun) som en intellektuel tanke- og beskrivelsesproces. 
Læringen ”deles” mellem aktørerne og er ikke noget der udelukkende foregår i den enkelte. På den 
måde løftes læringen ud af den klassiske skolesammenhæng (undervisning) og kan nemmere 
sammenlignes med træk fra praksis, som alle mennesker kender fra hverdagslivet, når noget ligger 
os på sinde at få lært.  
 
Kravet om relevans og autenticitet er i denne sammenhæng et forhold, som både kan sammenfatte 
lærlingenes kritik af erhvervsuddannelsessystemet og som kan kobles til en situeret pædagogisk 
udviklingsramme. 
 
Lærlingene kan ansvarliggøres og (indre) motiveres gennem opgaver, som er relevante og 
autentiske både i forhold til indhold og i forhold til deres faglighed, og som de primært oplever 
defineres af deres virksomhed via en større central deltagelse. 
 
Hvis arbejdet, hvor end det måtte forekomme, ikke har en kerne af virkelighedstilknytning, så 
opfattes det ikke som arbejde. Med negative konsekvenser for motivation og engagement. 
 
I figuren nedenfor ses erhvervsuddannelsessystemet i to udfoldninger.  
I den klassiske situation, figuren til venstre, er der intet interaktionsfællesskab mellem de tre 
aktører. 
Figuren til højre, viser grafisk, at der kan etableres et fællesskab, i hvert fald på papiret, mellem 
systemets tre aktører. Dette fællesskab kaldes for Praktikum og skal kort udfoldes i det følgende, da 
det er overvejelser omkring dette, der kan omstrukturere læringsrummene og de omgivelser dette 
udmøntes i.  
 
 

                                                 
5 Jens Wilbrandt, side 92 
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Det aktuelle erhvervsuddannelsessystem 

 
Erhvervsuddannelsessystemets aktører og læringsrum 
med et Praktikum 
 

 
Figur 1: En grafisk illustration der skitserer forskellen mellem det traditionelle erhvervsuddannelsessystem og 
Praktikum (Kim Apitz, 2003). 
 
  
Figuren illustrerer en central pointe i Praktikumbegrebet, nemlig at dette nye læringsrum hverken 
primært er skole eller primært er virksomhed, men et socialt forankringspunkt hvorfra læringen 
udspringer – et socialt fællesskab mellem aktørerne i rummet. Faktisk mangler illustrationen 
eksterne aktører, som for eksempel teknologiske institutter, leverandører o.a. Figuren illustrerer 
altså de ressourcer som kan aktiveres om det fælles læringsmål: udviklingen af en lærling i 
besiddelse af en høj fagidentitet.6  
 
 

2.1   Arbejdsproduktet og følelsen af selvtillid 
 
Udførelsen af et godt stykke arbejde er en væsentlig motivation for lærlingene, da dette understøtter 
en følelse af faglig kunnen og selvtillid, som de ofte har manglet i folkeskolen. Skoleopholdene 
synes generelt at give lærlingene dårlige muligheder for at kunne lave et godt stykke arbejde end det 
er muligt på virksomheden. Omvendt rummer skolerne et væsentligt potentiale på dette område, 
fordi der er bedre tid til de faglige opgaver. Som omtalt tidligere, at hvis der kunne sikres ordentlige 
rammer om det praktiske arbejde på skolen, ville skoleopholdene kunne spille en væsentlig rolle for 
understøttelsen af lærlingenes mere personlige udviklingsprocesser, hvilket ville føre til et bedre 
tilhørsforhold til skolemiljøet.7 Så spørgsmålet vi stillede var, om det var muligt radikalt at forbedre 
mesterlæreprincippet og samtidig totalt ændre aktørernes (lærlinge, virksomheder, lærere) 
indstilling og rolle til indhold og læringsprincipper?  
 
                                                 
6 Se kapitel 1 
7  Jens Wilbrandt, side 92 
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Som vi ser det, må didaktikken i Praktikum således bygges op på to forhold: 
 
1) Autenticitet 
Der skal være brug for det lærlingene udvikler og producerer. Der skal være en virksomhed, som er 
levende engageret i arbejdet, fordi virksomheden på den måde får et mere eller mindre brugbart 
produkt, samt en indre motiveret lærling, som hele vejen i processen oplever meningsfuldhed, 
ansvar og krav om selvstændighed. 
 

… H2’eren, Praktikum, har jo gjort, at vi er medbestemmende omkring vores undervisning. Hvilket gør 
at interessen også er væsentlig højere. (s.19m) 
Citat 11:  1ste interview med 2 lærlinge 
 
 
… ved at være på Praktikum bliver du mere selvstændig, fordi det er et krav, ikke. (…)…  ja men så har 
du meget mere selvtillid når du bliver udlært, fordi hold kæft, jeg har klaret den her uddannelse, helt på 
egen hånd, hvis man kan sige det sådan. Jeg har sat mine egne opgaver, jeg har stillet mine egne krav, 
jeg har sgu også selv løst dem, selvfølgelig med en lille smule hjælp, men… 
Citat 12:  1ste  interview med 2 lærlinge 

 
2) Problem- og projektorientering 
Autenticitet i undervisningen kan typisk ske gennem problemorienterede og til dels deltagerstyrede 
projekter med et konkret tværfagligt indhold, der samtidig involverer dannelsen af personlige 
udviklingsområder, herunder ansvarlighed, selvstændighed, fleksibilitet og refleksion. 
 

…… det har været rart, at vi selv har været med til at beskrive og finde ud af hvad vi skulle lave, i 
stedet for at vi kommer ind på skolen og får stukket et sæt tegninger i hånden og får at vide: ”I kan lave 
den her form og så får i det emne ud af det”. Jeg har været på H1 herinde også, hvor vi fik en tegning i 
hånden og fik at vide, vi skulle lave den form, og det snit-/stansværktøj og så skulle det blive til en 
nøglering… Jeg vil da så sige, at interessen den er jo større for de ting man laver, ved at man selv har 
været med til at finde ud af, hvad det er. 
Citat 19-20:  2den interview med 2 lærlinge 
 
 
Der bliver stillet større ansvar og det tror jeg egentlig også er meget godt, når man kommer ud igen på 
virksomheden. Man er blevet mere ansvarsbevidst. (s.38ø) 
Citat 28:  2den interview med 2 lærlinge 
 

Arbejdet i Praktikum bliver dannet gennem forskellige kombinationer af lærlingens learning-by-
doing, interaktionen med lærere, andre lærlinge, de involverede praktikvirksomheder og den 
medbragte faglige og almene baggrund. Lærlingen skal være i stand til på en og samme tid at kunne 
bevæge sig rundt mellem forskellige praksisfællesskaber (lærere, lærlinge, virksomheden) og 
mellem forskellige praksisrum (værksteder, virksomheder, biblioteker, teknologiske institutter). De 
nødvendige valg af læringsbaner foretages af lærlingen selv (under passende vejledning) og det vil 
være læringsbaner, som kan bringes med ud i andre praksisrum og andre sociale praksisfællesskaber 
(situeringen). 
 
Praktikum forberedes således både på skole og virksomhed. Inden starten på et skoleophold, hvor 
Praktikum skal gennemføres, diskuterer lærlingen med sin mester hvilke udviklingsopgaver, 
skuffeprojekter, virksomheden har behov for at få undersøgt nærmere. Projektet skal være af en 
sådan art, at det ikke for virksomheden er nødvendigt, at opgaven nødvendigvis bliver gjort færdig i 
forløbet. Dette kan skabe meningsfuldhed for lærlingens videre arbejde. 
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I uddannelsesplanlægningen på erhvervsskolerne har lærlingene traditionelt været helt fraværende 
som aktive medspillere. Dette har været en naturlig konsekvens af en målrationel 
planlægningstradition8, som præger skolernes læringshorisont. 
     
I en målrationel undervisningsverden passiviseres lærlingen, da undervisningen baseres på 
indlæring og tilpasning. Det er baggrunden for at lærlingene oplever at de løber fra ansvaret på 
skolen, at de lærer efter ”bogen”, at det de lærer ikke kan bruges i virksomheden, at de ingen 
forpligtelse føler. 
 
Konsekvensen af dette er, at læringen grundlæggende ændres, så det subjektive element inddrages i 
planlægningen, da det er den subjektive betydning, som lærlingen tillægger en given situation, der 
bestemmer situationens læringspotentiale. Lærlingen objektive deltagelse i praksisfællesskab 
foregår i og med kompetencetilegnelsen er baseret på en bevægelse fra perifer til central deltagelse. 
Dette er kun det ene ben i lærlingens motivationelle univers. Det andet ben baseres på, at 
meningsfuld læring også baseres på lærlingens forsøg på at skabe mening og sammenhæng i sit 
livsforløb (personlige deltagerbaner) på tværs af de praksisfællesskaber han bevæger sig gennem.  
 
På den måde knyttes læring sammen med refleksion – refleksion over forskellige former for viden 
og normer, som findes i de forskellige læringsrum personen bevæger sig igennem, for eksempel fra 
lærlingens virksomhed til skolen og tilbage igen. 
 
Konsekvensen af ovenstående er, at der skal gøres plads til lærlingens subjektive erfaringer i 
undervisningsplanlægningen. På forhånd kan siges, at disse erfaringer ofte ikke passer ind i 
målrationalerne på skolen. ”Hvis undervisningen derimod som udgangspunkt er erfaringsbaseret og 
tværfaglig, giver det muligheder for at inddrage de umiddelbare subjektive erfaringer, som ikke 
passer ind i de etablerede fag og læreplaner”.9 
  
Konkluderende om lærlingenes placering i Praktikum er, at læringen afhænger af deres deltagelse i 
en praksis som simultant sammenbinder praksisfællesskaberne på skolen og i virksomheden.  
 
 
 
 

                                                 
8 ”Det målrationale planlægningsideal bygger på, at aktørerne har bevidste og entydige mål for deres handlinger. 
Planlægningen består i at afstemme og prioritere målene, vælge de former for uddannelse, der bedst kan bidrage til at 
realisere målene, og at gennemføre dem – så vil resultatet blive som planlagt. Uddannelsesdeltagerne lærer det de er 
blevet undervist i. Læreren underviser i det som uddannelsesplanen bestemmer, og uddannelsesforløbet indeholder det, 
som deltagerne – eventuelt sammen med deres virksomhed – bevidst har ønsket og valgt. Uddannelse er et middel til 
opnåelse af klare og entydige mål. 
Den målrationelle uddannelsesplanlægning består i en række logiske trin, der starter med afdækning af behov, 
formulering af mål, bestemmelse af uddannelsens indhold og form, gennemførelse og evaluering. Denne model 
fokuserer på planlægningsarbejdets redskaber og teknikker, og medfører en professionalisering af planlægningen som 
en teknisk opgave. Modellen går derimod udenom de grundlæggende spørgsmål om, hvem der planlægger for hvem, og 
hvilke sociale behov og interesser der tilgodeses. Disse spørgsmål er normalt underforstået inden for det givne 
planlægningsrationale”.  
Christian Helms Jørgensen, 2002, side 90 
 
9 Christian Helms Jørgensen, 2002, side 121 
 



2.2  Fra målrationel til refleksiv uddannelsesplanlægning  
 
Måden at få disse ideer til at hænge sammen på kan ses i et strukturelt- og et aktørperspektiv.  
 
I det strukturelle perspektiv føjes skolens planlægning af undervisningen gennem ”en naturlig 
binding” – eller udtrykt i Luhmanns systemteoretiske begreb: ”en strukturel kobling” - til 
virksomhederne. Det vil sige at didaktisk set kobles undervisningen sammen med virksomhedernes 
oplæring, hvilket konkret gøres gennem, at praktikvirksomhederne i samråd med den respektive 
lærling og skolen udpeger egnede opgaver, som skal gennemføres under Praktikumforløbene på 
skolen.   
 
I aktørperspektivet gælder at de tre aktører: skolen, virksomhederne og lærlinge aktiveres på en 
anden måde end, hvad der er gængs indenfor de tekniske uddannelser. Skolen får en aktiv rolle i 
forbindelse med at planlægge og guide lærlingene gennem de ”eksterntstillede” virksomheds-
relaterede opgaver. Omvendt aktiveres virksomhederne ved at skulle følge op på de ”interntstillede” 
skolerelaterede opgaver. Dermed er skolen ikke, som det traditionelt har været gældende, enepart i 
den stillede opgave; virksomhederne er medinddraget ved at skulle stå på sidelinien følge og 
sanktionere opgaveløsningen, som medansvarlige for lærlingens uddannelse. På den måde kan man 
sige, at det problem man har valgt at løse godt nok er en del af den undervisning, der foregår på 
skolen, men samtidig - i og med de nye roller – også er op til virksomheden at holde styr på om det 
sker tilfredsstillende indenfor nogle aftalte rammer. Endelig bliver lærlingen aktiv part i form af at 
være projektbærer med flere ”kasketter”: dels som aktiv part i at stille opgaven og dels som 
udvikler, planlægger, fremstiller, evaluator og ”salgsmedarbejder” i form af at skulle sælge 
opgaveløsninger til både skolen og virksomhederne. Dette er illustreret på følgende figur. 
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Figur 1: En illustration af forskellen på et Praktikumforløb og et traditionelt forløb. 
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I den konkrete undervisning (se kapitel 4) udmøntedes den horisontale del af modellen i følgende 
konkrete arbejdsfunktioner: 
 

1) ide (i denne fase ligger de 10 projektpunkter – se uge 45)   
2) model (muk-up)  
3) tegninger (emnetegninger + beskrivelse og målsætning)  
4) prototype (efterfølgende tilrettelse af emnetegninger)  
5) værktøjstegninger (opbygning og funktion af værktøjer)  
6) forberedelse af fremstilling af:  

- arbejdsplaner  
- oversigtsplaner  
- detailplaner  
- kontrolskemaer  

7) fremstillingsprocessen (værktøjet)  
8) tilpasning og afprøvning.  

 
Kasserne som er placeret lodret, skal illustrere, at lærlingene på deres skoleophold traditionelt får en 
lang række ensartede opgaver: de får udleveret nogle tegninger eller forlæg, som de efterfølgende 
skal føre ud i livet. Den faglige kompetence opbygges målrationelt inden for fagets faglige tradition. 
Hvorimod Praktikum skaber en forståelse for bredere faglige og mere integrerede processer. 
 
I Praktikum opfattes lærlingen ikke blot som elev, men som aktør. 
Christian Helms Jørgensen udtrykker de samme tanker således:10 
 

”Deltagerne kan i undervisningen blive tilskyndet til at give begrundelser og søge forståelse frem for at 
give ordrer, udstikke regler og benytte sig af rutinemæssige forsvarsmekanismer. Herved kan 
uddannelse udgøre et frirum, hvor arbejdspladsens modsætningsfyldte dagligliv er materiale i 
undervisningen. Og hvor frikoblingen fra de fastlåste rammer i hverdagen muliggør læring, der 
overskrider hverdagens forståelsesmønstre, og som gør det muligt at planlægge forandringer på 
arbejdspladsen. Det er denne måde at bruge uddannelse på, som jeg (forfatteren) i sidste kapitel har 
betegnet som frirum”. 
 
” …… men er også en udfordring til uddannelsesinstitutionernes traditionelle lærer- og fagcentrerede 
didaktik”.  

 
Praktikum giver således ikke alene adgang til at diskutere ændrede systemrelationer, men giver også 
anledning til at diskutere hele erhvervsuddannelsessystemets meget traditionelle målrationelle 
planlægningstilgang. 
  

                                                 
10 Christian Helms Jørgensen, side 148, 2002 
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2.3  Anden ordens iagttagelser  

 
Didaktisk må vekseluddannelsessystemet sammenstykkes på en måde, der er mere deltagerfølsomt. 
Både skolen og virksomhederne må træde uden for egne umiddelbare forståelsesrammer og 
rationaler for i højere grad at kunne indtænke et deltagerperspektiv i deres uddannelsesmæssige 
opgaver. Dette fordrer, hvad man indenfor systemteorien ville opfattes som 2. ordens iagttagelser.  
  
Ud fra en systemteoretisk synsvinkel konstitueres systemet gennem den interne kommunikation, 
hvilket må tolkes som, at hvis vekselsystemet ikke formår at skabe en nødvendig kommunikation 
aktørerne imellem, fremtræder vekseluddannelsessystemet samlet set dysfunktionelt. Praktikum kan 
dermed ses som et forsøg på at få systemerne til at kommunikere, med det mål at kræfterne rettes 
mod et fælles intention, således at skolen, virksomhederne og lærlingen i uddannelsesøjemed 
trækker på samme hammel, med hver deres potentialer, men i et fælles interessefelt, nemlig at lave 
gode uddannelser. Skolerne skal således ikke tilpasse sig virksomhedernes behov for specialisering 
og indtjening eller leve op til virksomhedernes forventninger i forhold til en udfyldningsfunktion:   
 

Citat 141:  8. interview med 1 lærer 
I princippet er det jo sådan, at når eleven kommer ind, kikker vi på, hvad mangler han/hun, og så laver 
vi en speciel uddannelsesplan for den enkelte. Vi tilpasser med det, han/hun har lært i virksomheden.  
Og det vil sige, at når der kommer en klasse ind med 16, jamen så kan vi godt risikere, at have 13-14 
forskellige ting i gang… (s.155m) 

 
Kommentar til citat:  
Dette er et klassisk skole- og lærersynspunkt. Skolerne har ikke nogen autonom opgave, men skal 
udelukkende lukke de huller, som opstår, når praktikvirksomheden ikke lever op til sit 
oplæringsansvar. Naturligvis har skolerne også denne forpligtelse, men det er blot én af mange.  
 
Følgende lærlingecitat viser, at lærlingene har andre interesser i deres uddannelse end ”blot” som 
deltager en lukket proces. 
 

Citat 12:  1. interview med 2 lærlinge 
…..på Praktikum bliver du mere selvstændig, fordi det er et krav, ikke. (…)… meget mere selvtillid når 
du bliver udlært, fordi hold kæft man, jeg har klaret den her uddannelse, helt på egen hånd, hvis man 
kan sige det sådan. Jeg har sat mine egne opgaver, jeg har stillet mine egne krav, jeg har sgu også selv 
løst dem, selvfølgelig med en lille smule hjælp, men… (s.21m) 

 
Lærlingene opfatter altså ikke kun uddannelsens kvalifikationer som noget der kan måles og vejes, 
men i lige så høj grad som en personlig udviklingsproces. Praktikum er også et opgør med 
opfattelsen af, at erhvervsuddannelse udelukkende er et additiv læreproces, som helt eliminerer det 
subjektive element. Den additive læreproces beskrives af Christian Helms Jørgensen således:11 
  

Læreprocessen udvikler ikke noget nyt, men tilfører deltageren nogle forud givne standardiserede 
arbejdsegenskaber eller en given viden. 

 
Den tingsliggørelse af kvalifikationer, som ligger implicit i mange planlægningsværktøjer er 
problematisk, fordi subjektet, det levende menneske, reduceres til en upersonlig bærer af ydre 
arbejdsegenskaber.  

 
                                                 
11 Christian Helms Jørgensen, side 149, 2002 
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Et vigtigt udgangspunkt for Praktikum er, i forbindelse med at løse sammenhængsproblematikken, 
at koble de to systemperspektiver, virksomhedens og skolens, sammen med det formål, at lærlingen 
som det egentlige omdrejningspunkt får en oplevelse af, at systemerne faktisk har gennemført et 
samarbejde, der gør at lærlingen ser sit uddannelsesforløb som sammenhængende. Altså et 
perspektiv hvor skolens oplæringsforpligtelser, og virksomhedens ditto har et iboende 
helhedsperpektiv, der gør, at såvel praktikken i virksomhederne og undervisningen i skolen opleves 
som samhørende. Virksomheden indtænker med andre ord skoleopholdene i deres oplæring – og 
omvendt inddrager skolen oplæringen i virksomheden i deres undervisning. Dette er egentlig hvad 
praktikum vil.  
 
Dermed er ønsket i dette FoU-arbejde hverken at afskaffe skolens andel eller virksomhedens andel i 
vekseluddannelsessystemet. Tværtimod peges der på et interaktivt rum, Praktikum, der i større grad 
kan forbinde og bestyrke forskellighederne i systemerne, men under hensyntagen til hinandens 
forskellige udgangspunkter.  
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 Kapitel    :Organisering 
 
 
 
 
Ideen med Praktikum medfører, at alle aktører i systemet får nye roller (se kapitel 2). Disse roller 
må aktørerne tage på sig ellers umuliggøres arbejdet. 
De tre væsentligste aktører er virksomhederne, lærlingene og skolen. Der udover har der været en 
del øvrige interessenter som er vigtige at forholde sig til. Det er blandt andet det faglige udvalg, det 
lokale uddannelsesudvalg, brancheorganisationer, undervisningsministeriet, Dansk Metal, DA, DI, 
med flere.  
 
Afsnittet her vil beskrive hvordan organiseringen af arbejdet er blevet gennemført, før opstarten af 
det første forløb med Praktikum.  
 
 

 3.1  Ledelse og overordnet styring.  
 
Det centrale problem i forløbet har været, at vi, lærerne, som projektudførende, stort set selv har 
haft det styrende ansvar for afviklingen. Det er ikke fordi vi ikke skal være medansvarlige for 
projektet, men det har vist sig, at en tæt og løbende dialog med den lokale ledelse på skolen er en 
absolut forudsætning for at få løst en lang række problemer på en tilfredsstillende måde. Og det har 
vi ikke været gode nok til at holde fast ved. Vi har kun haft sporadiske møder med ledelsen, når der 
har været problemer.   
 
Det er nødvendigt, som minimum, at have en formel styregruppe lokalt på skolen. Men gerne med 
deltagelse af de øvrige interessenter, som for eksempel en repræsentant for de faglige 
organisationer. De væsentligste opgaver for denne styregruppe var:  
 

•  at være projektledelse, det vil sige at sikre at tidsfrister, møder, referater og andet  
bliver gennemført inden for rammerne af projektbeskrivelsen.  

•  at sikre der er en fælles forståelse af det arbejde man er i gang med.  
•  at fungere som diskussionsforum og inspirator for projektet.  
•  at kunne formidle den formelle kontakt til faglig udvalg, lokale uddannelsesudvalg, 

brancheorganisationer, ministeriet m.m.  
•  stå som udsender af informationsmateriale.  

 
Den oprindelige ansøgning blev beskåret betydeligt. I denne første projektansøgning var skitseret et 
større styringsmæssigt system. I den efterfølgende beskæring af projektet forsvandt dette 
styringssystem og blev ikke erstattet af en mindre mere lokalt baseret styringsgruppe. Vi må nu i 
bakspejlet konstatere, at dette var en rigtig dårlig beslutning, da skolen som system ikke har været 
involveret. 
 
Konsekvenserne af dette har været mange og skadelige for projektet: 
 

•  det har været vanskeligt at involvere den samlede lærergruppe i projektet. 

3 



 21

•  det har ikke været afdelingens projekt, men nogle læreres projekt. 
•  interessen for projektet har generelt været ekstern og i meget lille omfang intern. 
 

Samlet kan opsummeres, at et projekt af Praktikums omfang og indhold styringsmæssigt skal være 
forankret i skolens ledelse. Det er primært institutioner, som skal være garanter for projektet – og 
ikke enkeltindivider.  
 
Denne manglende forankring har på samme måde være manglende i forhold til Det lokale 
Uddannelsesudvalg. Kontakten til dette udvalg har alligevel været i orden, da en af medlemmerne af 
udvalget var ansat på en af de deltagende virksomheder. 
 
 

3.2 De øvrige interessenter 
 
Det har været os magtpåliggende, at holde de øvrige interessenter, virksomheder, faglige udvalg, 
ministeriet, eksterne institutter og andet orienteret om hvad vi arbejdede med og hvor langt vi var. 
Dette har vi dels gjort ved løbende personlig kontakt, udsendelse af materiale og dels ved 
udsendelse af nyhedsbreve.12 Efterfølgende må vi konkludere, at vi skulle have prioriteret 
nyhedsbrevene væsentlig højere og sikret, at de udkom jævnligt. De skal være en information til 
omverdenen om hvad der sker og vil også give andre en mulighed for at melde tilbage med ris og 
ros.   
 
Allerede i år 2000, samtidig med afleveringen af den første del af dette projekt, deltog vi i Dansk 
Arbejdsgiverforenings (DA) priskonkurrence, om samme tema, hvor vi hjemtog en pris. Dette har 
ikke haft nogen direkte betydning for projektets videre forløb, men har haft en uvurderlig PR-værdi.  
 
Vi må understrege, at det er en forudsætning for gennemførelsen af et projekt af denne 
størrelsesorden, at sikre de relevante brancheorganisationers opbakning ved at inddrage dem i 
styringen af projektet. Derfor tog vi allerede i efteråret 1999 de første kontakter til sekretæren i det 
faglige udvalg for maskin og værktøj. Forud for mødet var følgende punkter blevet ridset op som 
vigtige13:  
 
1) Eksisterer der et fælles problem i skole/virksomhedssamarbejdet? Og i givet fald hvilket?  
2) Er det kommunikationen mellem skole og virksomhed vi skal arbejde med?   
3) Hvilke virksomheder kan vi regne med som samarbejdspartnere?  
4) Styringsgruppe? Hvordan skal den udformes? Hvem skal deltage? 
 
Efterfølgende blev projektet fremlagt i det faglige udvalg, som konkluderede følgende omkring 
Praktikumprojektet: 

 
Udvalget finder projektet særdeles interessant og er indstillet på, at bidrage med anbefaling af 
projektet ved skolens ansøgning om udviklingsmidler. 
 
Udvalget deltager gerne i projektets styregruppe med 2 personer (paritetisk). 
 

                                                 
12 Se bilagsafsnittet: Bilag 1 nyhedsbreve. 
13 Referat fra møde med sekretær for det faglige udvalg for Maskin og Værktøj Henning Hadenfeldt den 21. september 
1999.  
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Udvalgets anbefaling og deltagelse er betinget af, at Skive Tekniske Skole inddrages i projektet (jeg har 
efterfølgende fundet ud af, at dette er ved at ske14). 

 
Denne meget tidlige kontakt, har haft stor betydning for projektets videre forløb. Repræsentanter fra 
Det faglige Udvalg deltager nemlig i skolens lokale uddannelsesudvalg og har dermed haft 
mulighed for at formidle projektets ideer og mål. Og dette er noget der også er smittet af på de 
øvrige virksomheder i branchen. 
 
I direkte forlængelse af dette, skal det understreges, at kontakten til værktøjsfagets egen 
brancheorganisation – Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter (FDV) - har været af stor 
betydning for den måde virksomhederne har modtaget projektet. Vi har sørget for at deltage i de 
fleste af FDV’s medlemsmøder og de årlige generalforsamlinger. Dette har givet en unik mulighed 
for at holde et bredt udsnit af virksomheder orienteret om forløbet og samtidig holde en meget tæt 
personlig kontakt til de deltagende Praktikumvirksomheder.  
 
 

3.3 Virksomhederne  
 
Vores formodning (=fordom!) fra starten af projektet var, at det ville blive svært at få 
virksomhederne motiveret til at deltage i Praktikumforsøget. Vi var overbeviste om, at de havde for 
meget at lave i hverdagen og at de ikke ville mene, at det var deres opgave at forholde sig til 
lærlingenes uddannelse, i det omfang, vi lagde op til. 
 
Vi må indrømme, at denne holdning er blevet gjort eftertrykkeligt til skamme.  
Med en enkelt undtagelse har alle virksomhederne været meget positive over for Praktikum ideen. 
Umiddelbart var alle indstillede på, at der måtte ske noget andet end det der foregår nu, og var på 
den baggrund meget interesserede i at deltage.  
 
I forbindelse med de første faser af projektet, gennemførte vi en større interviewundersøgelse på 
udvalgte virksomheder, der kunne være relevante for dette projekt. De første virksomheder vi 
kontaktede var udvalgte i branchen, men som ikke nødvendigvis skulle være dem, der skulle deltage 
i det endelige forsøgsforløb. 
 
Vi havde udvalgt otte interviewvirksomheder og ud af disse var det kun 2 virksomheder der 
medvirkede i gennemførelsen Praktikumprojektet. Dette skyldes ikke manglende ønske om 
deltagelse, men var udelukkende et spørgsmål om, hvornår de pågældende virksomheder havde 
lærlinge, som skulle på skoleophold.  
 
Vores første kontakt til virksomhederne var telefonisk. Vi forklarede kort, hvad vi ønskede at tale 
med dem om og aftalte et personligt møde med den eller de personer, der var ansvarlige for 
lærlingenes oplæring i virksomheden. Inden det efterfølgende møde udsendte vi materiale om 
forsøget i form af FoU-ansøgningen og en kort beskrivelse af forsøget. 
 
Til selve mødet havde vi udarbejdet en råskitse til en interview guide som så ud som følger:  
 
1. Hvordan oplærer i lærlinge?  

                                                 
14 Uddrag af brev fra Metalindustriens Lærlingeudvalg af 10. april 2000 
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2. Hvordan fungerer samarbejdet med skolen i dag og hvordan betragtes skoleopholdet af 
virksomhed og lærling?  

3. Har virksomheden nogle ideer til forbedringer af samarbejdet med skolen?  
4. Hvordan er udsigten for lærlinge i dag i forbindelse med ny teknologi og ændringer af 

uddannelsen og hvilke konsekvenser får teknologien for uddannelserne?  
5. Har virksomheden nogle overvejelser i forbindelse med reform 2000?  
6. Hvordan betragtes ideen med WEB-adresse til alle lærlinge. Uddannelsesbog? 
7. En præsentation af Praktikum som perspektiv?  
8. Vil virksomheden indgå i at samarbejde med os, hvor de eventuelt kan læse materiale fra os og 

eventuelt kommenterer det?  
9. Ønsker virksomheden at indgå i forsøg med ændrede samarbejdsformer?  
 
Det centrale i mødet blev at præsentere de grundlæggende ideer med Praktikumforsøget og 
understrege vigtigheden af at skabe en sammenhæng mellem de tre aktører i systemet. Der blev 
brugt en del tid på at diskutere hvilke typer af emner, der vil være mulige at inddrage i denne type 
af læringsforløb. I forbindelse med dette, blev vi efterfølgende enige om, at det er vigtigt at have et 
eller flere projektforslag med ud til virksomhederne, således at de er i stand til at danne sig et 
indtryk af, hvilke faglige og personlige krav, der stilles til en projektidé. Disse krav skulle så danne 
et udgangspunkt for en diskussion af, hvor omfattende projektet måtte være.15  
 
Konkluderende kan det siges om de første virksomhedsinterviews, at der var stor utilfredshed med 
systemet som det fungerede og at man meget gerne ville være med til at gennemføre forbedringer.  
 
Følgende punkter er centrale opsummeringer fra interviewene:  
  

•  Samarbejdet med skolen var ikke eksisterende og hvis der var kontakt, var det kun i form af 
overleveringer fra lærlingen, når han kom tilbage fra skolen.  

•  Det manglende samarbejde betød blandt andet, at lærlingene blev indkaldt tilfældigt og ofte 
blev flere lærling fra virksomheden indkaldt på skoleophold i samme periode.  

•  Der var ingen evaluering af det faglige stof lærlingen havde været igennem på 
skoleopholdet, således at praktikvirksomheden vidste hvad der var arbejdet med. Den 
samme mangel gjorde sig også gældende modsatte vej.  

•  Virksomhederne havde meget lidt viden om Reform 2000, og var skeptiske, men sagde, at 
stort set alt ville være bedre end det nuværende.  

•  Udmeldingerne var ganske klare, at det var skolens opgave at lære lærlingene principperne 
og teorierne bag den praksis, som lærlingen står i til hverdag. Skolen skal ikke kopiere det 
lærlingen laver i virksomheden. Til eksempel nævntes, at vi ikke skal lære lærlingen at køre 
med en konkret CNC-maskine, men skal lære ham/hende programmeringsprincipper, 
funktioner, m.m. 

•  Ligeledes er de basale kundskaber væsentlige. Her nævnes regning, geometri, materialelære, 
skydelære, skæreteori, måleteori m.m.  
Teori er væsentligt, fordi der hele tiden sker noget nyt. At man skal sætte praksis op mod 
teori. Man skal kende baggrunden – principperne. "Man skal vide hvad der sker nede i badet 
(gnistmaskine)".… Og hvorfor så det? : 
1) man skal kunne gribe ind, når det er nødvendigt 

                                                 
15 De samlede interviews kan læses i vores indledende FoU-arbejde: FoU2000  
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2) man skal kunne optimere16  
•  Man var meget positivt stemt over for en uddannelsesbog eller logbog og ville gerne bruge 

tid på samtaler med lærlingene, men man var bekymrede for, om det ville blive for 
omstændigt, hvis kommunikationen blev WEB-baseret.  

•  Der eksisterede ingen formelle uddannelsesplaner for lærlingene på virksomheden, men 
mange ønskede at udarbejde en sådan. ”……havde, ………, en ide om at lave 
uddannelsesforløb på virksomheden, der forholdt sig til det der foregår på skolen. Dette 
måtte dog opgives, da det ikke var muligt at få lokale uddannelsesplaner fra skolen17.”  

 
Disse interview blev foretaget i efteråret 1999 i forbindelse med forarbejdet til Praktikum, hvor 
arbejdet gik ud på at undersøge mulighederne for at gennemføre et forsøg. Denne rapport blev 
afleveret til undervisningsministeriet i foråret 2000. Den efterfølgende FoU-ansøgning til 
ministeriet, om at gennemføre konkrete forsøg med Praktikum, blev først bevilliget den 30. oktober 
2001. Og det var i en meget beskåret udgave. Så der skulle bruges en del tid på tilpasning til det nye 
budget og forberedelserne skulle endelig i gang.  
 
Herefter blev det endelige hold af lærlinge sammensat, der skulle deltage i forsøget. Det blev 
besluttet, at det H2 hold der startede i november 2002, skulle være det første forløb med Praktikum.  
Det drejede sig i alt om otte lærlinge fra syv virksomheder.  
 
Uden yderligere information sendte vi, i efteråret 2002, en indkaldelse18 ud til et fyraftensmøde19 på 
Københavns tekniske Skole og en lille pjece20, der informerer om Praktikum i korte træk. Denne 
blev både stilet til virksomhedens ledelse og til den lærling der skulle deltage i forløbet.  
 
Her begik vi den fejl, at udsende materiale til lærlinge og til den ansvarlige virksomhed på samme 
tid. I forbindelse med udsending af materiale, er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at 
virksomheden modtager materialet og derefter selv informerer lærlingen om forløbet. Vi har haft et 
eksempel hvor virksomheden følte sig snigløbet, fordi lærlingen var kommet til mester og spurgt 
hvad det var for noget de skulle deltage i, uden at mester havde fået læst indkaldelsen.  
Proceduren skal være, at virksomheden selv informerer sin egen lærling om nye tiltag, møder, m.m.  
 
Konkluderende kan opsamles om virksomhedernes rolle i Praktikum: 

•  Helt generelt har disse været den afgørende og drivende kraft i forsøget 
•  Virksomhederne i forsøget, som er tilfældigt udvalgte, er i stand til at samtænke alle 

aktørernes interesser (systemtænkning, anden ordens iagttagelse, se kapitel 2). De er altså i 
stand til at se perspektiver, der rækker ud over deres egne interesser. 

•  Virksomhederne afsætter gerne tid til at deltage i evalueringer på skolen 
•  Virksomhederne afsætter gerne tid og plads på virksomheden til undervisning 
•  Virksomhederne er deres oplæringsmæssige ansvar meget bevidste 

 
Praktikumforsøget er blandt andet iværksat for at undersøge om virksomhederne egentlig ønsker 
uddannelsesreformer. Og om de har kraften til at deltage heri.  
 
                                                 
16 Uddrag af referat af interview med direktør Torben Jørgensen, Svensen & Heinsbæk, 16. november 1999  
17 Uddrag af referat af interview med produktionsleder Niels Hansen, Illum-Hansen den 22. november 1999.  
18 Se bilagsafsnittet bilag 2: Indkaldelse til fyraftensmøde om Praktikum. 
19 Se afsnittet 3.5:  ”Det første fyraftensmøde med virksomheder og lærlinge” 
20 Se bilagsafsnittet bilag 3: Skole-Virksomhedssamspillet.  
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Ikke mange forhold i forsøget kan siges med følgende vægt: virksomhederne er samarbejdsvillige, 
uddannelsesmæssige innovative, konkret aktivt deltagende, kritiske og overbærende. 
Det har været en sand fornøjelse!  
 
NB: Praktikum er i skrivende stund gået ind i en ny fase, nemlig driftfasen. Den 15. marts 2004 
afholdtes møde med de nye virksomheder og deres lærlinge. Vi kan kun konstatere, at de samme 
meget positive holdninger også er til stede i denne gruppe. Gruppen består primært af 
industriteknikker lærlinge til forskel fra forsøget, hvor alle lærlingene var værktøjsmagere. 
 
 

3.4  Lærlingene  
 
I vor første FoU-projekt (FoU2000) gennemførte vi en interviewundersøgelse blandt en gruppe 
værktøjsmagerlærlinge (20 i alt). Fra den undersøgelse konkluderede vi blandt andet: 
 

Vi har at gøre med usædvanlige elever. De har en særdeles høj fagidentitet – de er simpelthen gået i 
lære for at blive dygtige til deres fag, så de kan blive istand til at lave produkter i høj kvalitet. At tjene 
mange penge er ikke højprioriteret. 
 
Vedrørende deres praktikophold: 
Forholdet til mester er eksemplarisk og billedet af mester som en sur vranten satan bliver grundigt 
begravet i denne undersøgelse. 
 
Der er ingen tvivl om, at eleverne lærer meget på disse virksomheder og at de bliver kompetente 
svende. Men det er slående, at ikke flere end 6 elever siger: 
"Jeg har stor indflydelse på mit arbejde"  
"Jeg skal selv finde ud af tingene" 
"Der bliver lyttet til mig"  
   
Det lader ikke til, at eleverne får lov til at teste mere kreative, eksperimenterende og dermed 
udfordrende arbejdsopgaver. Det er øjensynlig oplæring i meget traditionel forstand. Det lader til, at 
det gode gamle profitmotiv stadig er altafgørende drivkraft i oplæringen.   
 
Vedrørende skoleopholdene: 
Eleverne er meget delte i deres opfattelse af skoleopholdets værdi. 
Et øjensynligt hårdt kritikpunkt er materialerne/udstyret – 14 elever mener dette er forældet.  
 
Vedrørende gruppeinterviewene: 
Dette interview underbyggede opfattelsen af, at eleverne vurderer deres skoleophold meget lavt. De kan 
ikke se sammenhæng mellem skole og virksomhed, bortset fra, at det kunne være rart ikke at have så 
travlt, når man var på skole. 
 
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og gruppeinterviewet må det grundlæggende konstateres, 
at der eksisterer et kraftigt behov for revisioner af lærlingeuddannelsens indhold og struktur. Fra 
undersøgelsen her kan der peges på, at eleverne ønsker større mulighed for eksperimenteren, samt 
større mulighed at være selvstændig. 

 
 
Denne undersøgelse har givet os den rettesnor, at erhvervsuddannelsessystemet ikke er 
samarbejdende, og at det specielt er skolen lærlingene er utilfredse med. Overraskende for os var, at 
lærlingene øjensynlig ikke trænes i selvstændighed på deres virksomheder. 
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Blandt andet derfor, fra den første kontakt med lærlingene, og gennem hele deres uddannelse, har 
det således være væsentligt for os at få understreget, at det er lærlingene, der skal være bærere af 
projektet. Det betyder blandt andet, at selv om det er virksomhedens projektforslag der skal arbejdes 
med på skoleopholdet, så er den centrale pointe, at det er lærlingen der forstår indholdet og 
problematikkerne og formidler disse over for lærlingekollegaer og lærere.  
 
Virksomhederne og skolen er kun i stand til at skabe en ramme for lærlingenes uddannelse. 
Hvordan denne udfyldes er lærlingenes valg.  
 
I forhold til undervisningen har lærlingene i stort omfang brugt hele gruppen som diskussions- og 
løsningspartnere. Disse holddiskussioner har endog været meget frugtbare, da alle på den måde var 
involveret i alle projekterne. Mange gode ideer til en gruppe er kommet fra andre grupper. 
 
Vores konklusion på dette er, at man hver dag skal mødes og drøfte hinandens problemstillinger. 
Det er ikke sikkert at mødet skal vare mere end at sige ”Go’ morgen”, men det er også muligt at der 
er mere at forholde sig til. Det holder grupperne sammen, hvilket kan være et problem i 
produktionsfaser, der fortrinsvis er henlagt til værkstederne. 
 
Konkluderende har vi erfaret at lærlingene meget hurtigt lærer hvad ideen er med Praktikum, 
nemlig at man som lærling inddrages i hele produktudviklingsfasen lige fra 
ide/problem/marked/løsningsforslag til at produktet skal markedsføres. Gennem egen inddragelse af 
mulige ”løsningshjælpere” (medlærlinge, lærere, leverandører, virksomheder og andet) styrkes 
derfor lærlingenes eget ansvar og forståelse for vigtigheden af alle faser i et produkts livscyklus. 
 
 

3.5   Det første fyraftensmøde med virksomheder og lærlinge 
 
Vi kunne nu se frem til det første møde med virksomhederne og deres lærlinge. Det første møde var 
planlagt som en 4 timers seance, hvor ideen med forsøget skulle fremlægges og diskuteres. Specielt 
var det vigtigt at diskutere hvilke projekter virksomhederne havde overvejet. 
 
Vi havde nemlig skrevet følgende i vores brev til virksomhederne: 
 

En forudsætning for at dette forsøg kan blive en succes er, at virksomheden er en aktiv medspiller i forhold til 
følgende områder: 
•  hjælpe og diskutere med lærlingen vedrørende et relevant problem virksomheden ønsker løst. 
•  at deltage i en midtvejsevaluering og en slutevaluering på skolen (eller på virksomheden). 
 
Man kunne forestille sig forskellige forsøgsprodukter, arbejde med nye materialer, hjælpeværktøjer til afhjælpning 
af problemer i produktionen eller andet. 
 
At finde et relevant problem lærlingen kan arbejde med er ikke altid lige til. Vi vil derfor melde ud, at hvis ikke 
virksomheden/lærlingen kan finde et problem at arbejde med, så vil vi bede virksomheden overveje at inddrage en 
PR-problemstilling.  
 
Ved konferencer, udstillinger, møder, kundekontakt kan virksomheden have brug for løsninger, der i et og samme 
produkt både siger noget  
•  om virksomhedens produktion   
•  virksomhedens værdier/image og 
•  samtidig har en brugsværdi  
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For at løsningen kan leve op til alle tre dele er det meget nødvendigt, at man på virksomheden  diskuterer: 
1) Hvad er der ved virksomhedens produktion man ønsker at fremhæve? 
2) I dag har mange produkter en dobbeltfunktion: de skal have en relevant brugsværdi, men man ønsker fx også 

at produkterne skal signalere miljøbevidsthed, kvalitet, livsstil og andet.  
 
Hvis virksomheden ønsker at arbejde med PR-problemstillingen er det således påkrævet, at man får diskuteret og 
afklaret disse to punkter. 
Men alt dette er nyt og uprøvet og vi står alle på noget usikker grund. 

 
 
Mødets opgave var at diskutere og afklare de problemformuleringer som virksomheder og lærlinge 
møder op med. Denne afklaring skulle ske ud fra følgende overvejelser:  
 

•  Tager problemet udgangspunkt i virksomhedens arbejde? 
•  Er projektet formuleret som en problemløsning og ikke som et færdigt defineret projekt?  
•  Tager problemformuleringen udgangspunkt i det aktuelle faglige niveau som lærlingen 

befinder sig på?  
•  Er det en opgave der skal løses af lærlingen selv, eller skal der dannes lærlingegruppe?21  
•  Kan holdet komme på besøg på virksomhederne i skoleperioden?  
•  Er det muligt for lærlingen og den gruppe lærlingen indgår i, at kontakte virksomheden for 

at få hjælp? Det kan være i forbindelse med ekspertise, råd og vejledning eller eventuelt for 
at låne specielle maskiner, der ikke er til rådighed på skolen – naturligvis efter aftale og i et 
omfang der ikke belaster den daglige produktion.  

•  I hvor stort et omfang kan og vil virksomheden deltage i evalueringen af lærlingenes 
projekter. Vi forestiller os et omfang af to evalueringer – en midtvejs22- og en 
slutevaluering.  

 
Det viste sig på mødet, at det var rimeligt svært at finde projekter, der var tilstrækkelig relevante for 
et lærlingeforløb og som samtidig opfyldte de faglige og personlige krav, der stilles ifølge 
bekendtgørelse og vejledning. Dette skyldes nok også, at denne øvelse var helt ny for 
virksomhederne og at de derfor ikke normalt tænker i denne type af projekter. Vi har en formodning 
om, at når denne øvelse med at tænke projektideer bliver en del af hverdagen, vil det falde lettere 
for virksomhederne at finde relevante projekter.  
 
Men dette betyder ikke, at man som skole kan fralægge sig ansvaret for projekternes udformning. 
Vi blev klar over, at det tidsrum der var mellem vores indkaldelse til fyraftensmødet og tidspunktet 
hvor lærlingene skulle starte, var alt for kort. Der var kun knap to uger mellem fyraftensmødet og 
skoleperiodens start.  
 

                                                 
21 I det netop afsluttede forløb var sammensætningen af grupper én énmands gruppe, én tomandsgruppe og en gruppe 
der bestod af fire. Grundlæggende er det vores holdning, at gruppearbejdet er en forudsætning for at opfylde kravene 
om samarbejde, fleksibilitet, procesarbejde, m.m. Én mandsgruppen er en mulighed, der ikke er tilfredsstillende. Dette 
er også den erfaring den pågældende lærling måtte konstatere. For denne lærling blev det særdeles vigtigt med de 
tværgående møder, hvor han kunne drøfte sine problemer. Ligeledes er gruppen på fire for stor. Det betød let, at én kom 
til at befinde sig i en yderposition i forhold til resten af gruppen.  
I forbindelse med evalueringen med lærlinge og virksomheder er vi kommet frem til, at grupper på minimum 2 og 
maksimum 3 er det ideelle.  
22 Midtvejsevalueringen blev kun gennemført på første forsøgsforløb – H2. Vi blev enige – også med lærlingene - om, 
at én slutevaluering ville være tilstrækkelig. Ellers ville vi komme til at trække lige lovligt meget på virksomhedernes 
velvillighed.  
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Indkaldelsen til mødet skal sendes ud ca. syv til otte uger før skoleopholdet starter, således at der er 
mulighed for, at virksomhed og lærling kan nå at snakke sammen og således at man i god tid kan 
snakke med virksomheden om hvordan det går. Fyraftensmødet skal ligge ca. fire uger før 
skoleperiodens start og skal virke som inspiration og afklaring af hvilke projekter man vil køre. I 
forbindelse med mødet er det vigtigt, at der etableres kontakt indbyrdes mellem lærlinge og 
virksomheder, således at man kan aftale det videre forløb før opstart af skoleperioden.   
 
NB: I skrivende stund har der været afholdt møde med et nyt hold Praktikumlærlinge. 
I denne gruppe afholdes kun ét møde godt 2 uger før undervisningens start. På mødet fremgik det 
tydeligt, at dette var tidsnok og at virksomheden/lærlingene i den mellemliggende 2 ugers periode 
vil holde kontakten med skolen via mail-systemet.  
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Kapitel       :Undervisningen uge for uge 
 
 
 
 
I dette kapitel vil undervisningen på det første hovedforløb (H2), som varede 10 uger ved årsskiftet  
2002-2003, blive gennemgået uge for uge. Desuden vil vi summarisk beskrive det andet 
hovedforløb (H3), som varede 10 uger i eftersommeren 2003.   
  
7 lærlinge startede på holdet fra 6 forskellige virksomheder. Aldersspredning 19 – 40 år. 
3 kvinder og 4 mænd. 
 
Skoleopholdet er et såkaldt H2 – det vil sige, at det er deres andet skoleophold efter grundforløbet. 
 
Lærlingens baggrund for at have valgt værktøjsmagerfaget er meget forskellige – lige fra allerede at 
være fast tilknyttet en virksomhed til spring fra et ønske om en guldsmedeuddannelsen til 
værktøjsmageruddannelsen.  
 
 
 4.1  H2 forløbet i vinteren 2002-03 
 
Da nogle lærlinge på dette skoleophold skulle have undervisning i grundfagene naturfag og engelsk 
og andre havde merit for disse fag, som i øvrigt var placeret på to hele dage, opstod der 
planlægningsmæssige problemer med at gennemføre Praktikum, da disse to grundfag ikke var 
integreret i projektet. Dette problem vil blive diskuteret andetsteds i denne rapport.  
 
 
 Uge 45 2002 
 
Mandag: 
Gennemgang af skema, lærerbesætning (at der er mulighed for at der kan trækkes på alle lærere på 
afdelingen – ikke mindst guldsmedelærerne i forhold til produktudvikling og design). 
  
Struktur og rytmer:  
! midtvejsevaluering med virksomheder, skole og andre interessenter (uge 49 eller 50)  
! slutevaluering med virksomheder (uge 3, 2003)  
! ugerapport til virksomhederne pr. email (på baggrund af logbogen)  
! daglig skrivning af logbog hver eftermiddag (14.05 – 14.50)  
 
Projektideerne præsenteres senere i dette papir. 
 
Markedsstrategi – Portermodellen 
Ideen med at starte med en erhvervsøkonomisk model er, at produkter ikke udvikles frit svævende, 
men at det altid indpasses i virksomhedens konkurrencestrategi med det formål at forøge 
virksomhedens salg. Virksomheden vælger sin strategi under hensyntagen til konkurrenterne. 

 4 
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Virksomhedens mål er at finde og fastholde en position på markedet, hvor virksomhederne bedst 
kan forsvare sig mod konkurrenterne og øve indflydelse på konkurrencen til egen fordel.23 
 
 
 
 
  

 Pris Differentiering 
Hele markedet ”Low-cost” førerskab Differentieringsstrategi 

Dele af markedet ”Low-cost” focus Differentieringsfokus 
 
Figur 3: Virksomhedens konkurrencestrategi  
 
 
Lærlingene arbejdede med at placere markedets ølsortiment og bilsortiment i kasserne. 
Formålet er at bevidstgøre lærlinge om, at virksomhederne forsøger at konkurrere på pris eller ved 
at differentiere (gøre dem forskellige) i  forhold til konkurrenterne, samtidig med at virksomhederne 
kan rette deres strategi mod hele markedet eller kun dele af markedet. 
 
Projekt cykellygte24  
Indslaget havde som formål at præsentere lærlingene for en projektarbejdsmetode, som både har et 
iværksætterperspektiv og et innovationsperspektiv: hvorfor er der så mange forskellige cykellygter 
på markedet – hvorfor lukker (closure) teknologien sig ikke om en anerkendt form? Som cyklen25 er 
et godt eksempel på. 
                                                 
23 Søren Lundsgaard, Henrik Pedersen: ”Moderne Tider – virksomheden, teknologi, økonomi og konkurrence”, 
Columbus 1996, side 15-17, 34 
24 En samlet tilgang til projektarbejde i et iværksætterprincip kan studeres i følgende FoU-arbejde: 
Erling Flyvholm, Viggo Bank Jensen, Søren Lundsgaard: ”Projekt om iværksætteri” - undervisningsmateriale til brug i 
teknologi- og samfundsfagsundervisningen på HTX, FoU-projekt, Københavns tekniske Gymnasium, 1996-1998 
Projektet kan rekvireres ved henvendelse til slu@kts.dk  
25 I forbindelse med den proces, som gav cyklens dens moderne form med to lige store hjul, dæk og slange, pedaler 
med kædetræk til baghjulet, samt et parallelogramformet stel, har Pinch og Bijker introduceret den såkaldte SCOT-
model (Social Construktion of Technology): 
Historien refereres her i sin fulde længde (fra Hans Buhl: ”Made in Denmark” – nye studier i dansk teknologihistorie”): 
 

 ”Alt for ofte tager teknologihistorikere udgangspunkt i, at en given opfindelse har fået succes i 
en bestemt form. Dermed reduceres beskrivelsen af opfindelsen til en før-periode, der ses som optakt til at ”den 
rette løsning” findes, og en efter-periode, der beskriver udbredelsen af teknologien i denne form. At opfindelsen – 
her cyklen – får succes netop i denne form, anses for selvindlysende og behøver altså ingen historisk analyse. Men 
ifølge Pinch og Bijker er det netop omstændighederne omkring denne succes, der kræver historikerens 
opmærksomhed: hvilke mekanismer afgjorde, at cyklen fik denne form, og ikke en anden af de mange forslåede 
former? 

 For at beskrive denne proces, indførte de begrebet ”fortolkningsmæssig fleksibilitet”, der er knyttet til 
forskellige sociale gruppers måde at forholde sig til opfindelse på. I forbindelse med cyklen var der ikke tale om, at en 
bestemt udgave på overlegen vis fejede de andre modeller af markedet. Før cyklen i sin moderne form blev accepteret af 
grupper, som oprindelig havde en stærk afvigende opfattelse af, hvad en cykel repræsenterede, og dermed også af, 
hvordan en ”rigtig” cykel skulle se ud, eksisterede der i de sidste årtier af 1800-tallet adskillige cykeltyper side om side. 
 For en gruppe af unge mænd var cyklen et middel til at vise mode og virilitet. De foretrak forskellige udgaver 
af væltepeteren, og bestræbelserne gik i retning af større og større forhjul, så der kunne opnås stor fart. At cyklen dermed 
blev mere og mere ustabil og farlig at køre på, betragtede denne gruppe ikke som noget problem. En anden gruppe 
bestående af sundhedsfreaks anså cyklen som ”healthy and manly”, og deres valg gik i retning af cykler med mindre 
forhjul forsynet med en eller anden udveksling mellem pedaler og forhjul. Gruppen af tour-cyklister var stærkt optaget af 
sikkerhedsproblemer og foretrak lavere løsninger med forskellige indbyggede fjederordninger, der kunne lette problemet 
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Modellen vi arbejdede efter indeholdt 10-punkter: 
1) Problemobservation 
2) Problemanalyse 
3) Problemformulering 
4) Kriterier for løsning af problemet 
5) Løsningsforslag 
6) Vurdering og valg af løsning 
7) Beskrivelse af det valgte løsningsforslag 
8) Udføre produktet i relevant værksted 
9) Afprøvning af det praktiske produkt 
10) Konklusion 
 
Ethvert produkt er løsningen på et problem – derfor er det væsentligt at lærlingene lærer at tænke 
problemorienteret. Udgangspunktet må/skal ikke være et produkt, men et problem. 
 
Gennemgang og diskussion af projekt cykellygte (se noten ved projekt cykellygte).  
 
Tirsdag 
Skrivning af logbog. 
Diskussion med lærlingene om, hvad en logbog skal indeholde og hvad meningen med denne er. 
 
Logbogen har to formål: 
1) Lærlingen har et rum hvori han kan reflektere over dagen arbejde 
2) Logbogen skal ved ugeafslutningen sendes til mester, så der gennem hele forløbet er en nær 

kommunikation mellem virksomhed og lærling. 
 
Foreløbig indkredsning af hvad der skal stå i logbog:  

1. Analyse og udvikling, almen 
2. Produktudvikling, skitser, tegninger, CAD, m.m.  
3. CNC  
4. Værktøjslære  
5. Diverse  

 
Diskussionspunkt: 
Hvad er anderledes ved Praktikum sammenlignet med et ordinært skoleforløb 

                                                                                                                                                                  
med de stærke rystelser under kørslen. De kvinder, der betragtede cyklen som et middel til at manifestere deres frihed, 
havde særlige problemer med moralen: skulle de blæse på anstændigheden og køre på væltepeter i lange kjoler, eller 
skulle de vælge en af de tekniske set mere håbløse udgaver med pedaler på samme side af stellet? Gruppen af 
mekanikfreaks foretrak teknisk komplicerede cykler, som ”Lawson’s bicyclette” fra 1879, der havde kædetræk på 
baghjulet, og som normalt beskrives som forløberen for den moderne cykel. Endelig var der gruppen af cykelhadere (som 
vi også kender i dag, SLu), som udfoldede sig på skift bla. ved at smide med sten. 
 Indførelsen af luftfyldte dæk var oprindelig et forsøg på at mindske rystelserne under kørslen og derved 
imødekomme gruppen, der gik efter komfort. Men dækkene blev opfattet som stærkt problematiske; dels fordi de gjorde 
cyklen grim med ”pølser på hjulene”, dels fordi man mente, at det gjorde den ustabil og vanskelig at styre. 
 Først da en cykel med dæk og slanger deltog i et kapløb og fik den nedladende latter til at forstumme på 
grund af den hastighed, cyklisten kunne opnå, begyndte en proces, hvor alle disse grupper omdefinerede deres forhold til, 
hvordan en ”rigtig” cykel skulle se ud. Lige før år 1900 optrådte det fænomen, Pinch og Bijker kaldte for ”lukning” 
(closure): cyklen blev generelt accepteret i den form, den har i dag”. 
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Et centralt punkt konstant at diskutere, så lærlingene hele tiden skærpes overfor ideen: 
 
Karakteristika ved Praktikum.  

1. Virksomhedernes involvering – at man kan bruge virksomhedernes teknik og 
viden, samt i forbindelse med evaluering af forsøget. 

2. Kan bruge virksomhederne i udviklingen af produktideer – produktløsninger.  
3. Helhedsorientering – integration af fag – udgangspunktet er løsningen af et problem.  
4. Udfordrende, søgende, den reflekterende praktikker (”du skal følge den der søger sandheden 

og du skal sky den der har fundet den”)  
5. Vi udvikler ikke produkter for produkternes egen skyld.  
6. Rammerne – bekendtgørelsen, skal overholdes. 

 
 
 
Livscyklusanalyse: Hvorfor – hvordan? 
”Livscyklusanalyse”, materialer, opgaver (se noten ved projekt cykellygte) 
Afklaring af produktløsninger: 
Er det nu også disse produkter vi skal i gang med? 
  
! Problematisering af projekterne. Hvad er det de skal løse?  
! Opsamling på kriterier for egne projekter  
! Diskussion af kriterierne og deres relevans 
! Foreløbig udvælgelse af kriterier  
! Vægtning af kriterier   
! Præcisering af problemområder i forbindelse med design og udformning.  
! Opstille foreløbige spørgsmål/emner der ønskes afklaret med Gitte (designlærer – guldsmed) 
 
 
Torsdag 
CAD undervisning – tjekning af det faglige niveau i  forhold til CNC, CAD, værktøjslære, m.m.  
 
 
Fredag 
Fortsat produkt – design overvejelser. 
Se: 
Thomas Dickson: ”Designerens nye rolle”, kronik Politiken 3, september 2002 
Thomas Dickson: ”Designeres nye udfordringer”, artikel i Politiken 14. januar 2003 
Thomas Dickson har skrevet bogen: 
”Designforskning – en international oversigt”, Arkitektskolens Forlag 
 
Kort redegørelse for Thomas Dicksons designbegreb: 
Thomas Dicksons tilgang til designbegrebet  er et opgør med den traditionelle forståelse af design: 
”Design er et kunstnerisk udtryk med et formål” – altså produktudvikling med et væsentligt element 
af æstetisk fascinationskraft.  
Designere og produktudviklere fejler ofte på det kulturelle plan, mener forfatteren. Fiaskoprodukter 
er i reglen ikke dårligt ingeniørarbejde eller ringe design, de passer bare ikke til brugernes oplevede 
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behov. Det handler om at kunne sætte sig i (for)brugerens sted – at kontakte brugeren – deltage i 
brugerens hverdag. Så fag som etnografi, antropologi, sociologi og psykologi må derfor blive en del 
af et designfag. Bredt kan man sige, at designarbejde i bredeste forstand er at løse problemer, som 
opleves som problemer af nogle (for)brugere. Traditionel design kan ikke længere stå alene. 
Designprocessen bliver stadig mere analytisk og mangfoldig, Så en ny definition på design kunne 
lyde: 
”Design er en humanistisk disciplin – hvor kunsten er at udtænke, planlægge og realisere alle de 
produkter, der skabes af mennesker med henblik på at tjene mennesker til at opnå deres individuelle 
og kollektive mål”(citat fra kronikken). 
 
Kommentar: Har været særdeles inspirerende for os i vort arbejde og tackler designfaget ned fra en 
kunstnerisk piedestal. I høj grad en udvikling der er sammenhængende med Praktikum-ideen og i 
det hele taget erhvervsuddannelserne, da begrebet kobler æstetik, problemløsning  og 
produktudvikling sammen i en højst anvendelig form for erhvervsuddannelserne generelt, da det 
bringer skolen, fagene og eleverne i kontakt med det omgivende samfund.  
 
Møde med guldsmede- og designlærer Gitte Bjørn. Problematisering af produktvalg. 
Oplæg til Gitte: hvad er vores behov lige nu? 
Oplæg fra Gitte: ”At man skal lade fantasien tage over – ikke at lade sig binde af konventioner (at i 
denne fase at være divergent tænkende og ikke konvergent tænkende). 
Opsamling på snak med Gitte.  
Fortsat produktudvikling.  
Kriterieopstilling 
Skrivning af logbog for dagen.  
Opsamling på ugen der gik. (evaluering af ugen)  
e-mail introduktion.  
Diskussion af onsdage og torsdag. Hvad skal der ske på disse dage??  
 
 
 Uge 46 
 
Mandag 
Gennemgang og diskussion af  begreberne produktudvikling og markedsanalyse. 
”Metoder og ideer til: Produktudvikling og markedsanalyse”.26 
 
Kort om indholdet i dette papir:  
”70% af alle ideer bliver ikke til noget (US undersøgelse) grundet for lidt ressourcer i den 
indledende idefase. Kun ca. 10% af omkostningerne bruges til dette”. 
Til brug for den kreative proces kan anvendes en analysemetode, som kaldes ”Osborns tjekliste” (= 
”Den kreative proces” – se note 2. 
 

                                                 
26 Anvendt litteratur til dette emne: ”Produktudvikling – en skabende proces” 
Arbejdspsykologi, Teknologisk Institut 
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Specielt skal eleverne arbejde ”langsomt” – lade være med at træffe for hurtige beslutninger, men 
lære at veksle mellem divergente (åbnende) og konvergente (lukkende) tankeprocesser. Gør altid 
følgende før der træffes endelige beslutninger: 
1. udskyd vurdering 
2. diskontinuitet og provokation 
3. inkubationsperiode (sov på det). 
 
Besøg af Gitte med nye input og designdiskussioner.  
 
Kort om hvad lærlingene (3 grupper) designmæssigt er i gang med: 
 
Gruppe 1: Adapter 
På lærlingens virksomhed arbejdes med limsprøjter i forbindelse med montage af mikrofoner. Ca. 
25 montører (kvinder) arbejder med et aggregat, som består af en limbeholder, en limsprøjte og en 
adapter, der forbinder limsprøjten med trykluft.  
Adapteren er af metal med lidt skarpe kante, og den skal gøres ren efter brug. 
 
Lærlingen ønsker at udarbejde en adapter i plastic, som kan smides væk efter brug, da dette både er 
en økonomisering (der går tid med at rense metaladapteren) og en miljøforbedring (metaladapteren 
skal gøres ren ved hjælp af et organisk opløsningsmiddel). Desuden er den nuværende adapter dyr 
at fremstille, da den skal trådskæres. Af ergonomiske årsager ønskes adapteren konstrueret i 
kugleform.  
 
På dette tidspunkt i forløbet har lærlingen besluttet, at udføre en ”markedsanalyse” hjemme på 
virksomheden. Han ønsker at interviewe de kvindelige montører om deres behov for en ny adapter. 
Ligeledes vil han foretage nogle tidsstudier, så designet måske også kan minimere spildtid. 
 
Gruppe 2: CD-cover 
Lærlingene, 2 kvinder fra samme firma, ønsker at fremstille en ”indpakning” til firmaets CD (hvor 
alle firmaets produkter er præsenteret). Gruppen har produceret 3 modeller i pap (mok-ups) til 
diskussion med firmaet. De vil kontakte firmaets kunder for udtalelse om modellerne og 
sideløbende med dette vil de præsentere ideerne for firmaets produktchef. Lærlingens produkt skal 
anvendes, når firmaet er på messer, etc. 
  
Modellerne er: 
1) En kasse, som indeholder CD’en, firmaets kuglepen og firmaets visitkort. 
2) Et traditionelt CD-cover, som dog er rundt i formen. 
3) Et utraditionelt CD-cover, hvor også firmaets kuglepen kan placeres i et hængsel. 
 
Gruppe 3: Proptrækker 
Gruppen arbejder anderledes end de to andre grupper, da beslutningen om at producere en 
proptrækker blev truffet på fyraftensmøde med virksomhederne og lærlingene (omtalt i kapitel 3).  
Ideen med en proptrækker udspringer ikke af et problem eller et behov som eksisterer på en 
virksomhed, men var ”blot” en ide til et godt produkt.  
 
Gruppen skal gennemføre en mere traditionel markedsanalyse gennem aftaler og interview med en 
række køkkenfirmaer, de skal interviewe folk på gaden og de skal kontakte forretningsindehavere, 
der sælger proptrækkere. 
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De skal blandt andet undersøge hvilket design, der er det mest solgte og hvilke problemer, der er 
med de forskellige proptrækkere. 
 
Tirsdag 
På grund af problemer med at nogle elever har merit for grundfagene og andre ikke, så besluttede 
vi, at hver tirsdag morgen skal bruges til at fastlægge arbejdet på onsdage og torsdage 
(grundfagsdagene) for meriteleverne. Det er vigtigt, at der er helt klare linier for hvad der skal laves 
på disse dage og at der er lavet forudgående aftaler med lærere i værksteder og andre steder i huset 
eller måske skal udenfor huset.  
 
Dette problem vil blive beskrevet og diskuteret særskilt. 
 
Opsamling på markedsanalyse og virksomhedsøkonomi.  
Forberedelse af markedsundersøgelser – evt. onsdag.  
 
Undervisning i det gyldne snit i billeder og dets betydning i designhistorien. 
 
Onsdag 
Gennemførelse af markedsanalyse på virksomheder og i marken.  
 
Torsdag 
Markedsanalyse – markarbejde.  
 
Fredag 
Opsamling på onsdag og torsdag.  
 
Adaptergruppen:  
Onsdag havde været en virkelig frugtbar dag, hvor han havde fremlagt ideen på virksomheden.  
Lærlingen mente umiddelbart, at den ide han havde, var den færdige. Det viste sig dog, at 
montørdamerne på afdelingen havde en del gode ideer til ændringer, som kom frem om torsdagen, 
da man havde sovet lidt på ideen. Dette resulterede i væsentlige ændringer både i udformning, 
farvevalg og ergonomi.  
Der er klart noget at arbejde videre med nu.  
 
CD-gruppen:  
Efter gennemgang af de forskellige designs med produktchefen blev det klart hvilke en der skulle 
vælges. Det er ideen med et CD-cover med en lukning (hængsel) om firmaets kuglepen.  
Der er også noget at arbejde videre med.  
 
Proptrækkergruppen: 
Interviewundersøgelsen var ret ufrugtbar. Det var svært at få folk til at deltage og det var ret 
ensartede svar. Undersøgelserne i butikkerne var derimod givende. Der tegnede sig en ret klar 
retning i forbindelse med hvilke udformning, der er den mest solgte (tjenermodellen), og af hvilke 
problemer der er med de tilgængelige modeller på markedet.  
Der var ved afslutningen om fredagen en del frustration om projektet. Man syntes, at det var for 
uoverskueligt og man kunne ikke rigtig finde den endelige løsning.  
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Det blev besluttet, at besøge Stelton A/S om mandagen og det lykkedes at arrangere dette inden vi 
gik hjem.  
 
Logbog til virksomheder 
 
Afprøvning af forskellige proptrækkere.  
 
 
 Uge 47.  
 
Mandag 
Besøg på Stelton A/S  

1. Fremlæggelse af projekter med Ib Pedersen (designer, fabriksdirektør)  
2. Ib’s kommentarer til projekterne  
3. Steltons produktudvikling, ledelse og organisation (logbog)  

 
 
Program for dagen på Stelton: 
 
9.45  
Ankomst, kaffe og gennemgang af dagen  
 
Ca. 10.00 – 11.00  
Rundtur på virksomheden ved Alex, Praktikumlærling ansat på Stelton. 
 
11.00 – 11.45  
Frokost 
 
11.45 – 13.00  
Ib Pedersen tilstede.  
 
Fremlæggelse af projekter: 
  
Adapter:  
Lærlingen beskrev processen - hvor han var blevet tvunget til at ændre designet efter han havde 
gennemført sin markedsanalyse på virksomheden.  
Ib Pedersen: en flot beskrivelse og et godt eksempel.  
 
CD-gruppen: 
En beskrivelse af de overvejelser vedrørende designet, der var fremkommet efter samtalen med 
lærlingenes produktchef. En beskrivelse og fremvisning af det endelige produktforslag.  
Ib Pedersen: Begge projekter er gode eksempler på den store betydning slutbrugeren har for 
udformning af nye produkter.  
 
Proptrækkergruppen: 
Markedsundersøgelsen blev fremlagt og nogle af frustrationerne kom på bordet. Steltons 
oprindelige proptrækkeride er meget kompleks og omfattende.  
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Der blev diskuteret frem og tilbage og man endte med en ide om, at tage udgangspunkt i Steltons  
16 mm rør, som bruges til deres proptrækker, men at kombinere den med den traditionelle 
tjenerproptrækker. Man vil forsøge at lægge sneglen og folieskæren inde i røret, således at man 
åbner røret og folder sneglen ud. I låget gemmer en folieskæren sig.  
Der er virkelig noget at arbejde videre med. Stemningen steg mærkbart.  
 
Tirsdag 
Gennemgang af projekterne og kommentarer fra Stelton dagen før. Alle grupper – specielt 
propgruppen – havde fået meget ud af besøget.  
 
Adaptergruppen og CD-gruppen gik i gang med at tegne på CAD-anlæget.  
 
Proptrækkergruppen lavede skitser, som blev diskuteret blandt alle grupper. Dernæst blev der hentet 
materialer til fremstilling af  en muk-up, som skal udarbejdes af elektrikerrør, plast, stifter og de 
dele som de fik med fra Stelton.  
 
Onsdag og torsdag 
Adaptergruppen deltog i grundfagsundervisningen.  
De to andre grupper arbejdede videre med deres tegninger og deres modeller.  
 
Fredag 
Kim Apitz (produktionsteknolog-lærer) deltager som observatør.   
 
Opsamling på onsdag og torsdag – hvor langt er man nået?  
Arbejde videre med projekter.  
 
Udleveret papiret vedrørende almene og personlige kompetencer (fra fagets bekendtgørelse). 
Læsning og diskussion. 
 
Opsummering af de forløbne tre uger. 
Evaluering med eleverne. Tre uger er gået – hvordan – hvad så?  
 
Der er stor tilfredshed blandt lærlingene med de diskussioner de har i plenum med alle gruppers deltagelse. Man 
oplever et stort engagement i hinandens projekter. Grupperne er ved godt mod, og tror på at der kommer noget godt ud 
af projekterne. Dog er Proptrækkergruppen lidt frustrerede over hvilke løsninger de skal vælge. 
  
Samlet er der noget frustration over logbøgernes funktion, hvorfor det blev aftalt, sammen, at gøre 
mere ud af deres udformning og indhold 
 
Derfor blev logbogen efterfølgende diskuteret: hvordan skal den bruges?  
Operationel "anvendelig – det er jeres egen individuelle lærebog. 
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Mindmap vedrørende logbog: 

  
Skrivning af logbog " e-mail til virksomheder.  
 

 

Logbog 
begreber

Anvendelse af teorier 

Samtaler - lære 

Faglig diskussion 

Samtale kollegaer 

Arbejdsplaner i 
grupper 

Samarbejde i grupper 

teorier 

Alle skitser, tegninger 

beregning 

pris 

Kvalitet i arbejdet kvalitetsv
urdering 

Refleksion tanker 

Er det 
anvendeli

?

PPU 

Hvad har 
jeg lært? 

overvejelser 

forløb 

overblik 

virksomhe
dsbesøg

Er jeg bare 
blevet beriget? 

frustrationer 

Beskrivelse 
af firmaet

Hvad lærte 
jeg? 

Hvorfor? 



 

 
 Uge 48 
 
Mandag  
Arbejdsplaner  
Hvilke faglige områder skal man igennem?  
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) ide (i denne fase ligger de 10 projektpunkter – se uge 45)   
0) model (muk-up)  
1) tegninger (emnetegninger + beskrivelse og målsætning)  
2) prototype (efterfølgende tilrettelse af emnetegninger)  
3) værktøjstegninger (opbygning og funktion af værktøjer)  
4) forberedelse af fremstilling :  

- arbejdsplaner  
- oversigtsplaner  
- detailplaner  
- kontrolskemaer  

5) fremstillingsprocessen (værktøjet)  
6) tilpasning og afprøvning.  

rupperne fremstiller arbejdsplaner.  

roduktionsplanlægning  

ennemgang af begreberne profit, kostprissammensætning, økonomisering.27 

agkonsulent fra undervisningsministeriet (Johnny Kristensen) på besøg.  
remlæggelse af projekter og diskussion.  

 
fter evalueringen med lærlingene fortsatte lærerne diskussionen sammen med Johnny. Skolens 

edelse deltog senere i mødet.  

ohnny’s indtryk af det foreløbige arbejde var meget positivt. Han var meget opmærksom på 
levernes procesorientering (at det ikke er væsentligt om man får et produkt med hjem).  

                                                
7 Søren Lundsgaard og Henrik Pedersen, side 61, Columbus 1996 
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Tirsdag 
Fortsat økonomisering diskussion. 
  

Model til teknologianalyse: Tre-kassemodellen 
 
 
 
 
 

ØKONOMI 

POLITIK 

KULTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ses, at modellen indeholder flere bevægelser hvilket de to dobbeltpile mellem kasserne bl.a.  
indikerer. I forrige afsnit omtaltes dialektikken mellem samfund og teknologi. Begge dobbeltpilene 
påpeger dette: 
•  dobbeltpilen mellem årsager og teknologi viser, at al teknologisk udvikling har en årsag (venstre 

til højre) og at teknologi giver grundlaget for økonomisk udvikling, politiske beslutninger og 
ændringer i de kulturelle mønstre (højre til venstre) 

•  dobbeltpilen mellem teknologi og konsekvenser viser, at al teknologisk udvikling har positive 
og negative konsekvenser, samt at vurderingen af teknologien (”Teknologivurdering”) kan være 
proaktiv (man prøver at forudsige teknologiens konsekvenser) eller reaktiv (man venter til der er 
kommet ”lig på bordet”). 

 
Sluttelig er der en pil fra konsekvenssiden til årsagssiden. Denne viser, at mennesker der påvirkes af 
teknologien enten i form af positive eller negative konsekvenser vil bruge deres indflydelse eller 
magt til at påvirke beslutningsprocesserne i samfundet og dermed påvirke den teknologiske 
udvikling.28 
 

                                                 
28 For en uddybning af disse forhold kan henvises til følgende litteratur: 
”Teknologiudviklingen i historisk perspektiv – afklaringer, modeller, begreber, teorier”                                          
Københavns tekniske Skole, Tuborgvej, Søren Lundsgaard, juli 2002, ver. I, 33 sider 
Kan rekvireres hos forfatteren på følgende adresse: slu@kts.dk 
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Designtræet udleveret.29  
Konstruktion af værktøjer.  
Opgørelse af de materialer, der skal bruges til formene. 
 
Proptrækkergruppen: tegning af snit-stans-emner:  Låget på det rustfri stålrør skal kunne åbnes for at kunne vippe 
propspiralen op.  
  
Onsdag 
Bestilling af materialer sammen med Kjeld (værkstedsassistent).  
CD-gruppen og adaptergruppen bestilte formmateriale gennem firmaet HASCO.  
Proptrækkergruppen bestilte rustfrit materiale i Ø20 og plade i 1,25 mm.  
 
Torsdag 
Gennemgang af svindprocenter i formene.  
 
Proptrækkergruppen tegner emne i plast og påbegynder formtegninger.  
CD-gruppen halvvejs med tegninger af form.  
 
Fredag 
Snit/stans-teori  

- strimmel udformning, skridtlængder 
- staf bredder, udlægning i værktøjet.  
- fingerstop og stop brik.  

 
Nåede ikke repetition af svindprocenter.  
 
Teknologiens betydning i relation til årsager (økonomi, politik, kultur) og konsekvenser (priser, 
kvalifikationer, arbejdsløshed) blev diskuteret.  
 
Fælles udarbejdelse af indkaldelse og dagsorden til midtvejsevaluering med virksomhederne.  
 
I øvrigt blev følgende specielt indkaldt til mødet:  
! Henning Hadenfeldt, sekretær for det faglige udvalg  
! Johnny Kristensen, fagkonsulent i undervisningsministeriet  

                                                 
29 Jens Bernsen, Dansk Design Center: Produkt-design: KVALITET, 29. maj 1991, side 3 
Om begrebet ”Produkt- og design-kvalitet” skriver forfatteren: 
”Begrebet produktkvalitet er en fællesnævner for næsten alle industrielle succeshistorier. Uanset hvilken branche der er 
tale om, er konkurrencekraft først og fremmest et spørgsmål om at fremstille et bedre eller ligefrem et unikt produkt. 
Kvalitet har altid været en konkurrencefaktor. Der er imidlertid sket en forskydning af kvalitetsbegrebet fra de ”hårde” mod de 
”bløde” værdier.  
Flere og flere virksomheder bliver i stand til at frembringe ”hård” kvalitet i betydningen styrke, holdbarhed, ydeevne og 
driftsikkerhed. Kvalitet i disse henseender alene er ikke på smame måde som tidligere nok til at markere et produkt i forhold til et 
andet. 
Et produkts kvalitet og konkurrenceevne afhænger mere og mere af de ”bløde” værdier, det vil sige de egenskaber, der mest knytter 
sig til produktets DESIGN. 
Et produkts DESIGN vedrører – udover med dets ”hårde” egenskaber – særligt egenskaber som dets: 
! samspil med brugeren 
! særpræg og positionering 
! æstetik  
Det er ofte sådanne egenskaber, der trækker grænsen mellem succes og fiasko for produkter, som ligner hinanden i henseende til de 
tekniske egenskaber, men ikke gør det i køberens og brugeres øjne.  
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! Tøger Kyvsgaard, produktudviklingschef  KTS  
! Dorthe Frost, inspektør Tuborgvej 
! Flemming Nyvang, uddannelsesleder på Tuborgvej 
! Det lokale uddannelsesudvalg  
! Skive tekniske skole værktøjsmagerafdeling  
! Metal afd. 18  
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Indbydelse til midtvejsevaluering 

D. 17 december 2002 kl. 14-17  
Bagerst i kantinen 

Tuborgvej 177 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen til Praktikum. 
2. Introduktion af projekterne. 

a) CD-cover v/ Laila og Mette 
b) Adapter v/ Jan 
c) Proptrækker v/ Henriette, Alex, Dennis og Jesper 

3. Problemer undervejs. 
4. Evaluering – Elev/ virksomhed. 

a) Diskussion 
b) Spørgsmål 
c) Vurdering 

 
Der vil blive serveret en let anretning med vand og kaffe…. 
 
Ved denne evaluering indbydes følgende virksomheder: 
 
Muphone A/S  
Lesjöfors A/S 
Hugo Jørgensen A/S 
DKI-plast A/S 
Licht A/S 
Stelton A/S 
 
 
Derudover indbydes følgende personer: 
 
Tøger Kyvsgaard, produktudviklingschef, KTS 
Flemming Nyvang, uddannelsesleder; KTS 
Dorte Frost, inspektør, KTS 
Johnny Kristensen, fagkonsulent undervisningsministeriet 
Henning Hadenfeldt, sekretær det faglige udvalg 
Lokale uddannelsesudvalg 
Diverse lærere fra afdelingen  
Skive tekniske skole  
Dansk metal afd. 18  
Ungdomsdistriktssekretær Dea Larsen, Metal  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lærere og elever fra Praktikum 
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Logbog for ugen samt invitation blev udsendt til alle virksomheder.  
 
 
 Uge 49 
 
Mandag 
Udlevering af materiale til snit/stans- og formteori.  
 
Fremstilling af arbejdsplaner for resten af forløbet frem til uge 4.  
 
Videre arbejde med værktøjer og tegninger.  
 
Status for grupperne:  
 
CD-gruppen: Problemer med tykkelsen på ”hængslet” mellem rondellerne. Dette blev klaret. Er nu 
begyndt på at lave formhulrummet (+svind).  
 
Proptrækkergruppen: I gang med at tegne snitpladen til det lange låg. Emnetegninger er færdige.  
Startede i værkstedet med at lave hjælpeværktøjer til buk af lågene.  
 
Adaptergruppen: i gang med at færdigtegne formtegningerne. Stadig ved sammensætning af 
formen. Ikke tegnet emner i form endnu.  
 

Tirsdag 
Gennemgang af gruppernes arbejdsplaner (fremstillet i går).  
Fortsat arbejde med projekterne.  
Proptrækkergruppen i værkstedet og producere bukkeværktøjet. 
 
Onsdag 
CD-gruppen startet i værkstedet.  
Proptrækkergruppe i værkstedet.  
 
Torsdag 
CD-gruppen arbejdet på formværktøj. Udstøderplade, afstandsklodser.  
Proptrækkergruppen: Der blev tegnet på henholdsvis formværktøj og snit/stansværktøjet. Det sidste 
er blevet til ét værktøj, da begge emner fremstilles med snitindskud og to forskellige hovedstempler.  
Der arbejdes videre på bukkeværktøjet. Regner med at det vil være færdigt mandag til hærdning.  
 
 
 
  Uge 50 
 
Mandag 
Formteorien som var planlagt til denne morgen er flyttet til fredag grundet lokaleflytningen.  
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Flytningen sker nogenlunde gnidningsløst. Vores lærlinge venter på gangen da jeg kommer op. De 
er sat ud. Vi får hentet de vigtigste filer fra PC’erne fra lokale 17 og flytter til CAM-lokalet. 
Materialer flyttes til værkstedets bageste celle.  
 
Det aftales, at vores lærlinge følger snit-stans-teoriundervisningen som kollega kører efterfølgende 
dag på 1. sal.  
 
Tirsdag 
Vi slås med en del lokaleproblemer. 
 
Snit-stans-teori.  
Udover Praktikumeleverne passer Hans H5 eleverne i værkstedet i dag og resten af ugen ud.  
CD-gruppen er løbet ind i problemer med deres indløb i formen. Problemet er, at indløbet vil sætte 
for stort et mærke på ”hængslet” i emnet. De vil forsøge – efter anvisning fra kollega – at bruge et 
flydende indløb. Hvis dette ikke kan lade sig gøre må det evt. erstattes af en hot-runner-system.  
 
Proptrækker-gruppen: tegningerne til snit-stans-værktøjet er færdige og lærlingene er ved at aftale  
materiale bestilling med værkstedsassistent. Bukkeværktøjet er færdigt og klar til at sende til 
hærdning.  
 
Onsdag 
Trykning af CNC-materiale så det er klart til brug.   
Aftale om tilbagemelding fra virksomheder om deltagelse i evalueringen – eleverne gør dette.  
Ring til DTL-nyt vedr. aftale om besøg hos os tirsdag d. 17. før evalueringen og evt. deltagelse i 
denne  
 
Grupperne fortsætter med arbejdet i værkstedet.  
 
Torsdag 
Fortsat arbejde i værksted.  
Oprydning i værkstedet.  
 
Fredag 
Formteori fra morgenstunden i lokale 7.  
Matematik – trigonometri.  
Præsentation af projekter. Hvordan forbereder vi os til om tirsdagen?  
Grupperne skal prøve at præsentere projekter.  
 
Sidst på dagen skrivning af logbog og sende disse til virksomhederne.  
 
 
 Uge 51 
 
Mandag 
CNC-teori i lokale 7. Introduktion.  
 
Forberedelse af evaluering og arbejde i værkstedet.  
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Tirsdag 
Sidste hånd lægges på planlægning af fremlæggelse.  
Grupperne holder generalprøve på præsentationen – se efterfølgende læreroplæg.  
Der er mindre kritikpunkter, som grupperne giver hinanden, samt fra lærerne.  
Mette Løvgren fra DTL-nyt overværer i generalprøven.  
Efterfølgende interviewer hun Praktikumlærerne.30  
Derefter snakker hun med to lærlinge. 
Tiden frem til kl. 14.00 går med organisering af evalueringen næste dag.  

 

 
Hvordan præsenterer man sit arbejde?  

 
Husk at al præsentation både er evaluering og læring. 
Det vil sige, at man ikke skal stå med hatten i hånden, men vide at man både kan lære de tilstedeværende 
noget nyt ligesom man selv kan lære nyt.  
 
Præsentation skal både omhandle forløbet frem til nu og det videre forløb. 
 
Al præsentation består af 3 afdelinger: 
 
1) Hvad er målet (retningen), hvem er mine tilhørere (målgruppen)? 
2) Hvad vil man sige og hvordan vil man sige det (overheads, film, dias, mundtlig fremlæggelse, lade ting 

gå rundt så tilhørende kan røre, tegninger kan ophænges pænt etc.)? 
3) Diskussion, evaluering, det fremadrettede, slutevalueringen, hvor vil man nu hen?  
 
Uddybning af noget punkter: 

Så skal I gøre jer rigtig meget klar over hvem modtageren er. Hvad er hans forudsætninger? 
Hvordan ser pågældendes verden ud: hvad kan han forstå og hvad ikke? 
Hvilket sprog skal anvendes – skal I inddrage teori (Porter, konvergens/divergens)? 
Hvilke sanser skal man påvirke under seancen (synet, høre, mærke/føle, lugtesansen, følelser)? 
Hvordan vil I bevæge jer rundt i lokalet – fx virker det ikke ret godt at være fastlåst ét sted 
 
Forslag til køreplan: 

1) Brug god lang tid på idéfasen. 
2) Brug god lang tid på den kreative proces frem til produktvalget. 
3) Fortæl om alle de forskellige typer af løsningsmuligheder I fik og hvorfor ét blev valgt og andre fravalgt. 
4) Fortæl om de forskellige aktører – hvem internt og eksternt har deltaget I jeres proces? 
5) Konstruktionsfasen: læg vægt på de problemer I har haft og de efterfølgende tekniske valg. 
6) Hvad har I lært af nyt teknisk? 
7) Har der været nogle meget svære tekniske ting? 
8) Har I brugt jeres virksomhed  aktivt – har den været en forudsætning for jeres arbejde? 
9) Hvor langt er I med produktet? 
10) Bliver I færdige? Hvad er planen? 
11) Skal der arbejdes videre med projektet på virksomheden?  
12) Logbogen – dokumentationen. Hvordan er det gået? 
 

                                                 
30 Se vedlagte artikel fra DTL-bladet eller som bilag?? 



 47

En samlet fælles afslutningsdiskussion af forløbet i forhold til hidtidige skoleforløb  
- Sammenlign dette forløb med H1: forskelle/ligheder: lærere, maskiner, lokaler, PC'er og andet. 
- Hvad skal man gøre med grundfag som engelsk, naturlære? 
- Hvad med tiden i det hele taget – skulle alle 5 ugedage være brugt til projektarbejde? 
- Hvad kan gøres bedre i det nye år? (Anbefalinger til H3 venter vi med til slutevalueringen). 
- Invitation til slutevalueringen. 
 
DE DER ER INTERESSERET KAN FÅ TESTET DERES FREMLÆGGELSE TIRSDAG FORMIDDAG – 
VI KAN KUN ANBEFALE DET!! 

 
Onsdag  
 
Midtvejsevaluering – Praktikum 
(For uddybning af denne midtvejsevaluering – se evalueringskapitlet) 
 
Præsentation: proptrækkergruppen: 
Tegningsforslag fra Stelton. 
Beslutning: Var for kompliceret at lave i forhold til lærlingenes nuværende niveau 
 
Forskellige færdige proptrækkere blev kasserede: 
- for kedelige 
- for ringe holdbarhed 
- for komplicerede 
- etc 
 
Markedsundersøgelse: 
- forretninger 
- tilfældige personer 
 
Resultat: Valget faldt på ”tjenerproptrækkeren”, da gruppen mente, at man på den måde ville 
ramme en stor målgruppe. 
Gruppen bliver ikke færdig med produktionen på dette skoleophold, men vil fortsætte på H3. 
 
Gruppen fremlagde deres tegninger. Specielt indløbets placering – der hvor formfyldningen skal 
foregå. Gruppen har fremstillet en prototype. 
 
Præsentation adapter-gruppen: 
Lærlingen (der er kun én lærling i gruppen) havde gjort sig mange overvejelser om hvilke opgaver 
han på nuværende niveau kunne håndtere. 
Efter vurdering af flere forslag valgte han ”montagepigernes” ønske om udviklingen af et adapter til 
brug til limning af små komponenter. 
 
Med mester er aftalt, at han laver formen færdig på virksomheden, når han vender tilbage efter 
skoleopholdet. Lærerne vil derfor besøge virksomheden i forbindelse med evalueringen af 
formfremstillingen. 
 
Præsentation: CD-gruppen 
Gruppen havde været rundt om diverse PR-produkter for virksomheden: 
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•  papirclips 
•  vinprop 
•  visitkortholder 
•  et cover til en mini-CD 
 
Efter undersøgelser i firmaet valgte lærlingene det sidste produkt, som er en CD-holder, der sidder 
sammen med et hængsel (se elevrapporten). 
 
Der er problemer mer indløbet og der kom mange forslag fra de forsamlede. 
 
Opsamling: 
- Praktikum er en rigtig god idé. 
- lærlingene oplever noget helt nyt i forhold til tidligere. 
- det er andre spørgsmål lærlingene stiller end ved de traditionelle skoleophold. 
- lærlingene stiller mærkelige spørgsmål, hvilket betyder at lærerne skal være oppe på dupperne 
- en masse ny læring for alle parter. 
- virksomhed: Ofte får man kritik fra lærlingene efter skoleopholdene. På Praktikum ”bytter” man 

viden – det medfører altså at projekterne også ”løfter” lærerne. 
- megen entusiasme hos lærlingene 
- lærling: ”Jeg er bange for, at det kun er nu under forsøget det er godt”. 
- lærer: Praktikum må siges at være en succes! 
 
Entusiasme fra mestrene: 
- Man må ikke se det som en fiasko, hvis ikke der kommer noget ud af det. Vi laver også fejl ude 

på virksomhederne en gang imellem – og det lærer vi også af. 
 
Spørgsmål: Hvordan forholder I jer til arbejdet med markedsundersøgelserne?: 
- ”kan rubriceres som fritidsinteresse” 
- ”er med til at give forståelse hos lærlingene” 
 
Det er godt at eleverne kan stille konstruktive spørgsmål til konstruktion af værktøjerne – altså at 
lærlingene bliver bredere funderet. 
 
Der skal være en fornuftig ligevægt mellem teoretisk og praktisk læring. 
 
Videre: 
1) Den bredde der via Praktikum udbydes på skolen er bedre og større end det lærlingene kan/vil 

møde ude i virksomheden. 
2) Det er vigtigt at sammensætte grupper fra forskellige virksomheder. 
3) Det skinner meget igennem at Praktikum giver en langt større entusiasme fra lærlingenes side 
4) Lærling: ”Entusiasme er rigtig nok – det fungerer godt i forhold til tidligere skoleophold 

Tidligere skoleophold: der blev udleveret tegninger med fejl i – det hele var noget lal – der var 
ikke styr på en skid”. 

5) Værktøjsmagerbranchen skal afholde en konference: kan der komme 1-2 lærlinge og 1-2 lærere 
og fremlægge resultaterne af Praktik”?  

 
Spørgsmål: Kunne man tænke sig et tidligere formøde til H2? 
Alle var enige om at 14 dage var for lidt tid. 
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Derimod er det ikke nødvendigt at lave et formøde til H3 da alle ved hvad det går ud på. 
Før en evaluering skal virksomheden have tilsendt al dokumentation senest 2 dage før. 
Virksomhederne skal dog kun have tilsendt egen lærlings dokumentation. 
 
Spørgsmål: Hvordan har det fungeret med logbogen? 
Det har fungeret fint – været oplysende og det har været omfangsrigt nok. 
Virksomhederne skal reagere på logbøgerne, så det kan blive en dialog. 
 
•  Vedrørende virksomhedsbesøget på Stelton (se ”undervisningen dag for dag”) meldte direktøren 

på Stelton, at det var lærerigt og spændende at have lærlingene på besøg og at man meget gerne 
måtte gøre dette igen. 

 
Indspark: Den store forskel på nu og tidligere er at man som lærling er indre styret frem for at være 
ydre styret? 

•  lærling: det er nok fordi vi selv har bestemt hvad vi skal lave! 
•  Spørgsmål fra lærling: hvordan stiller ledelsen sig til Praktikum? 

”Praktikum er helt klart noget vi forventer skal sprede sig  ud til andre afdelinger og 
uddannelser. Der er meget arbejde med lærerkompetenceudvikling”. 

 
Lærerkommentarer i almindelighed, som ikke har noget at gøre med midtvejsevalueringen (HHK, 
SLu): 

• Hvis man skal køre Praktikum på H2, så skal det forberedes på H1. 
• Grundfagenes status og placering skal gennemtænkes på ny. Det at nogle elever får merit og 

andre ikke besværliggør en samlet indsats.  
• Det har været rigtig skidt, at vi ikke har haft en faglig/politisk styregruppe til at følge forsøget.  
• Lokaleproblemer – indretning af et Praktikum-lokale bør beskrives nærmere. 
• Ubalance mellem lærlingekompetencer og opgavens faglige karakter. 
• Forskellige lærlingeholdninger til forsøget. 
• At vi lever op til bekendtgørelsen på en anden måde end afdelingen ellers gør – det giver 

konflikt. 
• At få alle fag med i Praktikum. Eksamensgørelsen af fagene har gjort, at de helt har fjernet sig 

fra det erhvervsfaglige/erhvervspædagogiske. Eksamensgrundfagene peger ud i en for 
lærlingene ukendt fjern fremtid. 

• Der må aldrig være mere end 3 i en gruppe, med mindre at den er så kompleks at gruppen kan 
opdeles. 

• Ikke at placere grundfagene på hele dage. 
• Arbejde mere med logbøgerne – kan danskfaget her have en rolle?  
• Hvad gør vi med de elever, der ikke fanges af ideen – sådan en lærling har været på holdet.  
• Hvad gør vi med de virksomheder, som ikke fanges af ideen? Det har vi også haft! 
 
 
Torsdag  
CNC-teori i lokale 16. Det har været muligt at låne dette lokale onsdag og måske torsdag med 
licensnøgler til CNC-programmel.  
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Fortsat arbejde i værkstederne. Alle grupper arbejde med CNC. Alex gik i værkstedet og arbejdede 
med bukkeværktøjet. Det skulle slibes. 
 
Fredag 
Fortsat arbejde i værkstederne og oprydning fra kl. 11.00. Proptrækkergruppen er færdige med 
bukkeværktøjet. Det skal nu afprøves.  
Lærling, der har arbejdet med adapteren, introduceres til CNC-programmel i samme omfang som 
det øvrige hold. (Han har ikke kunnet deltage, da han har grundfag onsdag og torsdag).  
 
 
 Uge 2 
 
Mandag 
Forberedelse af virksomhedsbesøg på Scanbech den efterfølgende dag.  
 
Tirsdag 
Besøg på virksomheden Scanbech i Kokkedal. Virksomheden arbejder med en teknologi, som 
kaldes ekstrudering (eller blæsestøbning). De fremstiller mange typer af emballage til forskellige 
produkttyper, som for eksempel medicin, ketchup og deodorant. Deres hovedprodukter er små til 
mellemstore emballager og de satser på hurtige leverancer af mindre ordre. Derfor satser de også på 
at have hurtige indkøringstider på deres værktøjer.  
 
Virksomhedens hovedsæde er i Kokkedal med ca. 100 ansatte. Derudover er der produktion og salg 
i Polen (hvor de fleste blæseværktøjer er fremstillet), England og Ghana samt salgsafdelinger i 
Rusland og Frankrig. Lærerigt besøg. 
 
Onsdag 
Proptrækker-gruppen: deres bukkeværktøj er ved at være på plads. De er i gang med snitværktøjet, 
men når nok ikke at få det færdigt. Vi skal have afgjort hvordan de skal arbejde videre med det efter 
endt skoleophold. Eventuelt hvordan der arbejdes videre med projektet på H3. 
 
CD-gruppen: de er i gang med deres værktøjer. Mangler CNC-bearbejdningen og øvrige 
formgivende dele.  
 
Adapter-gruppen: har besluttet, at det væsentligste er, at han får hjælp til alt det teoretiske og at 
fremstillingen af selve værktøjet kan foregå i virksomheden.  
 
Torsdag 
Kollega var lærer for dem, mens de var i værkstedet. 
 
Fredag 
Fortsat arbejde med projekterne. Gennemgang af de forventninger lærerne har til deres 
slutprodukter. Det vil blandt andet også sige opmærksomhed på rapportens indhold, struktur udover 
deres værktøj.  
 
Diskussion af slutevalueringen: 
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Vi blev enige om, at opdele evalueringen i to dele. En del hvor alle de officielle personer deltager 
og en del hvor virksomheder og udvalgte personer deltager.  
 
 
 Uge 3 og uge 4 
 
Mandag  
Arne Jensen fra Metal var ude og holde oplæg31 om den teknologiske udvikling.  
 
Frem til og med onsdag i uge 4 blev der arbejdet med fremstilling af dokumentation og værktøjerne.  
 
Der var denne gang en væsentlig større sikkerhed hos grupperne vedrørende fremlæggelse af deres 
materiale på evalueringsdagen end der havde været tidligere. Det var tydeligt, at nu havde de prøvet 
det før. Se evalueringskapitlet.  
 

                                                 
31 Se referat af foredrag sidst I dette dokument. 
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 Lærernes bedømmelser af grupperne: 
 
Evaluering af gruppe 1: Proptrækkergruppen (Henriette, Alex, Jesper, Dennis) 
 
 Meget 

tilfredsstille
nde 

Tilfredsstillende Middel Under 
middel 

Ikke 
tilfredsstille
nde 

Innovation32 *     
Fleksibilitet33  * *   
Ansvarlighed34  * *   
Medansvar for egen lærling35  *    
Deltagelse i 
projektorganisation 

 *    

Samarbejde og 
kommunikation 

 *    

Kundebetjening 
internt/eksternt36 

*     

Instruktionsteknik37   *   
 
 
Kommentarer: 
Rigtig god problemobservation.  
Gode problemovervejelser. 
 
Løsningsforslag: I valgte ”Stelton-modellen” – det er OK. Men hvad er begrundelsen for dette? 
Hvorfor er det godt, at en proptrækker ligger i et rør? At kunne bruges sammen med ”barsættet” er 
vel ikke en tilstrækkelig begrundelse? 
 
Savner nogle flere designovervejelser: Osbornes checkliste, designtræet, Porter. Disse ting findes i 
jeres bilagsmappe, men er ikke anvendt i rapporten. 
 
Logbogen mangler? 
 
Formtegninger: Tilfredsstillende 
 
Snit/stans tegninger: Tilfredsstillende 
 
Mangler lidt sortering – rækkefølge. 

                                                 
32 Innovation: Eleven kan udvikle en idé til et anvendeligt produkt. 
33 Fleksibilitet: Kan fungere i et projektorganiseret undervisningsforløb og kan indgå i selvfungerende grupper i en åben 
værkstedsmodel. 
34 Ansvarlighed: ansvarlighed for gruppens arbejde og arbejdsresultat med hensyn til kvantitet og kvalitet og 
overholdelse af planlægningsterminer. 
35 Ansvar for egen læring: Afdækning af faglige vidensbehov -  søgning og indhentning af manglende viden. 
36 Kundebetjening: betydning af det menneskelige samvirkes for produktudviklingen. Etableringen - og betydningen af 
opretholdelsen af faglig kommunikation med både kollegaer og kunder. 
37 Instruktionsteknik: Kendskab til præsentationsteknik. Kan instruere kollegaer. 
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Mangler emnetegninger, oversigtsplan/grovplan over processen, tidsplan, kvalitetskontrolskemaer, 
CNC-arbejdet. 
Konklusion:  
Projektrapporten er layoutmæssig flot – indholdsmæssigt mangler der nogle vigtige sammenhænge 
mellem teorierne beskrevet i jeres bilag og så jeres praktiske arbejde. 
Hvor er jeres logbog? 
Mangler mange tekniske planer, skemaer og CNC-arbejde. 
 
 
Evaluering af gruppe 2: CD-cover (Mette, Laila) 
 
 Meget 

tilfredsstille
nde 

Tilfredsstillende Middel Under 
middel 

Ikke 
tilfredsstille
nde 

Innovation *     
Fleksibilitet *     
Ansvarlighed *     
Medansvar for egen lærling  *    
Deltagelse i 
projektorganisation 

*     

Samarbejde og 
kommunikation 

*     

Kundebetjening 
internt/eksternt 

  *   

Instruktionsteknik   *   
 
 
God indledning – gode overvejelser over hvordan virksomheden kan PR-repræsenteres. 
Side 2: Problemstilling: Kommer lidt pludseligt uden forklaringer. 
side 3: Teknisk design: disse overvejelser er sat ind for tidligt – I har jo ikke truffet beslutning om 
kuglepennemodellen endnu. 
 
Jeres designfase er højst rosværdig: 

•  I har virkeligt arbejdet kreativt og åbent med jeres problemløsninger 
•  I har på bedste vis anvendt omgivelserne i jeres produktudvikling (andre lærere, virksomheden, 

kollegaer) 
Der savnes dog lidt grundigere forklaringer: Bjarne Larsen langede ud efter kuglepennen, men hvad 
sagde han? Hvad var hans begrundelser for valget? 
 
Kriterieopstillingen er god, men mangler begrundelser. Fx er der ingen begrundelse for 
karaktergivningen. Hvorfor har ”Virksomhedens synspunkter” fået 8, 10 og 5? Selvfølgeligt er det 
meget subjektivt, men rækkefølgen skal alligevel begrundes (hvad I også har gjort mundtligt mange 
gange). 
 
På samme måde med vægtningerne: hvorfor er det fx vigtigt at produktet skal være billigt? 
 
Godt med en livscyklusanalyse, men den virker ikke rigtig – påklistret. Overvejelserne på side 8 
vedrørende materialevalget er virkelig godt, men hvordan hænger det nu lige sammen i forhold til LCA? 
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Rigtig godt at I har taget jeres skitser med? 
 
Layout: I har virkelig god formsans – det gå både igen i jeres modeller og I jeres rapport.  
Meget imponerende. 
 
Grundig logbog – vi skal diskutere om logbogen har fungeret eller hvordan systemet kan forbedres. 
 
Tegninger: Tilfredsstillende 
Finplan: Tilfredsstillende 
Mangler: Oversigtsplan, grovplan af fremstillingsprocessen, kvalitetskontrolskema, tidsplan for 
konstruktionsfasen 
 
Konklusion: 
I har skrevet en rapport som viser, at I er kommet langt med selve formen. Rapporten er en superrapport.  
Nu skal indholdet styrkes og det betyder at I skal  

•  lære at få sammenhæng mellem de enkelte afsnit 
•  at begrunde jeres valg 
•  huske alle tekniske planer 
 

 
 
Evaluering af gruppe 3: Adapter (Jan) 
 
 Meget 

tilfredsstillende
Tilfredsstillende Middel Under 

middel 
Ikke 
tilfredsstillende

Innovation *     
Fleksibilitet Jan har indgået særdeles konstruktivt i løsningen af de andre gruppers problemer 
Ansvarlighed *     
Medansvar for egen 
lærling 

*     

Deltagelse i 
projektorganisation 

*     

Samarbejde og 
kommunikation 

*     

Kundebetjening 
internt/eksternt 

*     

Instruktionsteknik   *   
 
 
Kommentarer: 
 
Velformuleret historie om behovet for en adapter. 
 
Rapporten mangler følgende: 
! en projektopbygning (problemformulering, analyse etc) 
! at anvende nogle af de metoder, begreber som der har været undervist i. Fx livscyklusanalyse, 

Osbornes checkmodel, designtræet, etc. 
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Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem undervisning og projektrapport.  
Projektrapporten skal være med til ar afspejle den daglige undervisning. 
 
Gennemført grundig logbog. 
 
Tegninger: Tilfredsstillende 
 
Finplaner: Tilfredsstillende 
 
Mangler: Oversigtsplan, grovplan af fremstillingsprocessen, kvalitetskontrolskema, tidsplan for 
konstruktionsfasen. 
 
 
Konklusion: 
Rapporten er ikke opbygget som en projektrapport. Idefasen er grundigt og spændende beskrevet, 
men rapporten fremstår mangelfuld, når væsentlige teoretiske forhold ikke overvejes. 
I det tekniske mangler en del planer. 
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Foredrag af Metal-konsulent, Arne Jensen, Københavns Tekniske 
Skole 13/1-2003  
 
Referatet skrevet af en kursist. 
 
Udviklingstendenser 
Strategi handler om at se 5-10 år frem i tiden. Derfor er det vigtigt at få øje på 
udviklingstendenserne. Det gælder både for verden som helhed - og den branche virksomhederne er 
en del af.  
For 15 år siden og hvad man troede ville ske: 
Informationsteknologi er gået meget hurtigere. 
Hvor gik det langsommere: Flytrafikken. Concorden er stadig det hurtigste fly. Det største fly er 
stadig jumbojetten, som lettede første gang i 1968. Flyver lidt hurtigere, bruger 1/2 brændstof og 
larmer 1/3.  
Det er svært at forudsige fremtiden: 
Foredragsholder var ansat i teknologistyrelsen. feb 1982. ”Vi forudsagde at der max var behov for 
et par mio. stk. PC’ere. Vi runder nu 1 mia. PC’ere.”  
Teknologi styres af to forhold: Viden og penge. 
Teknologisk niveau: 
Skub fra de teknologiske muligheder - kan det laves? 
Træk fra markedets muligheder - kan det sælges?  
Helt overordnet er der to vigtige tendenser: 
* Globalisering virksomhederne bliver mere international 
* Informationsteknologi - vi kan kommunikere elektronisk med alle - grænser i tid og rum 
forsvinder. 
To forløb dybt forandret i hinanden.  
Den internatonale virksomhed er kommet for at blive. 
* Handel - produktion - udvikling - ledelse 
Samarbejde.  
Holdningsændring ift større kontakt med kunder og leverandører. Større krav til kommunikation. 
Silotænkning er på vej ud. Tænke på tværs.  
Love stærkt stigende krav men ikke så meget mere i løn.  
Hvad betyder det: Vi skal have hældt mere på. Industrien er måske på vej ned ligesom landbruget. 
Meget er statistik, f.eks. udlicitering af rengøring. Nye sektorer vil vokse op: Mange vil være 
beskæftiget med genbrug.  
Uddannelsessystemet skal være væsentlig hurtigere til at omstille sig.  
Den første CNC-maskine stod på en dansk maskinfabrik i 1978. Det første kursus på tekniske 
skoler i 1985. Det går ikke fremover.  
Udflytningen er stort set tilendebragt. Industriservice. Reparationsarbejde. Installationsarbejde. 
Fremstilling.  
Erfaringsramt. Hvad ældre har lært, det er svært at lave om på tankemønstre. Aflæring af gamle 
vaner.  
Udnyt teknologi i stedet for at fokusere på et enkelt værktøj.  
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 4.2  H3 forløbet i efteråret 2003  
 
For to af grupperne var H3 forløbet primært en praktisk fortsættelse af H2. Det drejede sig om CD-
gruppen og Proptrækker-gruppen.  
 
Forløbet var præget af, at opgaven ikke var defineret i forvejen og derfor var der mange situationer 
hvor grupperne måtte søge råd og vejledning hos andre eksperter. Det var alle typer af problemer 
lige fra udformning af stempler og deres styrke, snitkraft, m.m., bukning af emner, plasttypers 
beskaffenhed og bestandighed, udformning af indløb og fordelerkanaler, og meget andet.  
 
For CD-gruppens vedkommende lykkedes det at blive færdig med hele formen. 
Sprøjtestøbemaskinen som Københavns tekniske Skole har vist sig ikke kapacitetsmæssig at være 
tilstrækkelig stor til at kunne magte opgaven. Lukketrykket på maskinen var ikke stort nok. Det 
lykkedes dog at få fremstillet emner, men de var langt fra af en tilfredsstillende kvalitet. Ligeledes 
var der problemer med indløbsområdet og hængslet i emnet. Efterfølgende er der fremstillet et 
indlæg i indløbsområdet, således at der laves en udkerning og dermed en forbedring af flydevejen i 
formen. Værktøjet er derefter blevet kørt på en større sprøjtestøbemaskine hos en af de andre 
virksomheder fra H3 forløbet.  
 
Gruppen der fremstiller proptrækkeren nåede ikke at blive færdig med deres produkt. Værktøjerne, 
som der er mange af, er stort set færdige. Det drejer sig om et snit og stans værktøj med udskiftelige 
stempler og snitindlæg til to forskellige emner, to bukkeværktøjer til efterfølgende bukning og et 
sprøjtestøbeværktøj til fremstilling af den sorte delrin kerne, som skal være inden i det rustfri 
stålrør.  
 
Kun adaptergruppen, som havde afsluttet H2 opgaven med et fremragende resultat, gik i gang med 
løsning af et nyt problem. Dette drejede sig om et sprøjtestøbt holdeværktøj til mikrofonhuse, som 
skulle guldbelægges og varmebehandles i en arbejdsproces. Det er et yderst kompliceret værktøj, og 
indeholder komplicerede CNC-fræseopgaver og gnistbearbejdning. I forhold til bekendtgørelsens 
mål på dette skoleophold ligger denne opgave fagligt langt over. 
  
I løbet af forløbet blev selve værktøjskassen gjort klar med de nødvendige indlæg. Tegninger i solid 
works blev færdiggjort og en arbejdsproces blev diskuteret igennem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kapitel      : Evaluering af Praktikum 
 
 
 
 
I de forløbne år har der været a
Kapitlet har som intention at op
primært lærlingene og virksom
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5.1 Opsummering af principperne for Praktikum 

 
Praktikumkonceptet hviler på nogle forholdsvis enkle bærende ideer38:  
 

- fælles ansvar for samlet uddannelsesforløbet: det vil sige, at både skolen og virksomheden 
i større omfang ansvarliggøres i forhold til det samlede uddannelsesforløb. Konkret betyder 
det, at skolen i større omfang bliver part i virksomhedsoplæringen, og omvendt at 
virksomheden inddrages i skolens opgaver. 

  
- fælles opgave- og problemformulering: det vil sige, at de opgaver, der arbejdes med under 

Praktikumforløbene direkte er relateret til virksomheden gennem at opgaven stilles gennem 
et triadisk forløb, hvor både virksomheden og lærlingen og skolen, som har del i 
opgaveformuleringen. 
Indholdet har i dette tilfælde været tilrettelagt gennem to møder, hvor både skolen, 
virksomhederne og lærlingene har deltaget. I denne forbindelse har der selvsagt været nogle 
overordnede krav, som blandt andet vil sige myndighedskrav i form af bekendtgørelser og 
undervisningsplaner udformet på skolen. 

 
- produktrelevans for alle aktører: det vil sige at opgaven, der stilles under et 

Praktikumforløb, ikke er en ”ren skoleopgave”, men en opgave/problem som lærlingen har 
hentet i virksomheden. Som et konkret eksempel, der har været anvendt under 
Praktikumforløbene, er udviklingen af et formværktøj, der kan anvendes til fremstilling af 
plaststøbte CD-covers, som et led i virksomhedens PR-materialer. 

 
- lærlingen som projektbærer: i og med at opgaven er stillet med udgangspunkt i 

virksomheden daglige virke, kan lærlingen siges at optræde som ’projektbærer’ mellem 
virksomheden og skolen. Det betyder, at lærlingen ud over at kunne arbejde med opgaven i 
skolesammenhæng, også ”bærer” opgaven med sig tilbage i virksomheden og der arbejde 
videre med projekterne, hvilket i flere tilfælde faktisk er sket under, mellem og efter 
Praktikumforløbene.  

 
- integreret produktudvikling: det vil sige, at opgaverne, som udføres under et 

Praktikumforløb, ikke er isoleret til at dreje sig om et snævert fagligt felt, hvilket 
almindeligvis drejer sig om de til værktøjsmagerfaget direkte tilhørende emner, som 
eksempelvis materialekendskab og værkstedsundervisning, men udstrækkes til i større grad 
at gælde hele produkttilblivelsens udviklingsforløb. Den overordnede hensigt med denne ide 
er, at de læringsprocesser, som gennemløbes i et Praktikumforløb, skal indgå i en 
sammenhæng, hvor de bredere betingelser, som har betydning for det give produkts 
tilblivelse, medtænkes i forbindelse med opgaveløsningen.  

 
- problemorientering: at opgaven er bundet til et produkt, som i princippet skal følges i hele 

dets produktudviklingsforløb, betyder, at undervisningen under Praktikumforløbene bliver 
problemorienterede i den forstand, at løsningen på den stillede opgave ikke har en 

                                                 
38 Her opsamlet af ingeniør, cand. pæd. pæd Kim Apitz: ”Praktikum - som sammenhængende læringsrum i 
vekseluddannelsessystemet”, forarbejde, 2004  
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foruddefineret løsning, men tværtimod et vidt løsningsrum, som alene afstikkes af den åbne 
problem- og opgaveformuleringen, de bekendtgørelsesmæssige krav, de fysiske rammer og i 
øvrigt lærlingen selv.  

 
- elektronisk logbog: som en central måde at skabe en kontakt og kommunikation under 

Praktikum mellem skolen og virksomhederne er ved at der arbejdes med et elektronisk 
logbogssystem, hvor lærlingen jævnligt rapporterer status – med hensyn til løsning på den 
stillede opgave - til virksomhederne. Ideen er endvidere, at virksomhederne, via disse 
tilbagemeldinger, giver deres konstruktive vurdering om opgaveløsningen forløber i henhold 
til de forventninger - de som medansvarlige i opgavebeskrivelsen - har. 

 
- virksomhedsforlagt undervisning: for yderligere at sætte skub i virksomhedernes 

engagement i Praktikumforløbene har der i mindre omfang også været arbejdet med 
”virksomhedsforlagt undervisning”, hvilket betyder, at lærlingene i forbindelse med deres 
respektive opgaver under Praktikumforløbene har brugt virksomhederne i forbindelse med 
anvendelse af virksomhedernes maskiner, rådgivning og i øvrigt som almindelige 
virksomhedsbesøg for herigennem at blive vejledt og inspireret i deres opgaveløsning under 
Praktikumforløbene.  

 



 61

 
5.2 Midtvejsevalueringen 

    
Midtvejsevaluering – Praktikum 
17. december 2002 
 
Der henvises i øvrigt til kapitlet 4: ”Undervisningen uge for uge” – heri står ligeledes denne 
midtvejsevaluering. I kapitel 4 kan endvidere se,  hvem der deltog i mødet. 
 
De tre grupper præsenterede deres arbejde. 
 
Proptrækkergruppen: 
 
Tegningsforslag fra Stelton. 
Beslutning: Var for kompliceret at lave i forhold til lærlingenes nuværende niveau 
 
Forskellige færdige proptrækkere blev kasserede: 
- for kedelige 
- for ringe holdbarhed 
- for komplicerede 
- etc. 
 
Der blev gennemført en markedsundersøgelse, hvor gruppen opsøgte forskellige forretninger der 
solgte proptrækkere. Ligeledes blev tilfældige personer interviewet om deres syn på proptrækkere.  
 
Resultat af markedsundersøgelsen: Valget faldt på ”tjenerproptrækkeren”, da gruppen mente, at 
man på den måde ville ramme en stor målgruppe. 
Gruppen bliver ikke færdig med produktionen på dette skoleophold, men vil fortsætte på H3. 
 
Gruppen fremlagde deres tegninger. Specielt indløbets placering – der hvor formfyldningen skal 
foregå. Gruppen har fremstillet en prototype. 
 
 
Adaptergruppen: 
 
Lærlingen (der er kun én lærling i gruppen) havde gjort sig mange overvejelser om hvilke opgaver 
han på nuværende niveau kunne håndtere. 
Efter vurdering af flere forslag valgte han ”montagepigernes” ønske om udviklingen af et adapter til 
brug til limning af små komponenter. 
 
Med mester er aftalt, at han laver formen færdig på virksomheden, når han vender tilbage efter 
skoleopholdet. Lærerne vil derfor besøge virksomheden i forbindelse med evalueringen af 
formfremstillingen. 
 
 
CD-gruppen: 
 
Gruppen havde været rundt om diverse PR-produkter til virksomheden: 
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•  papirclips 
•  vinprop 
•  visitkortholder 
•  et cover til en mini-CD 
 
Efter undersøgelser i firmaet valgte lærlingene det sidste produkt, som er en CD-holder, der sidder 
sammen med et hængsel (se elevrapporten). 
 
Der er problemer med indløbet og der kom mange forslag fra forsamlingen: 
 
 
Opsamling: 
- Praktikum er en rigtig god idé 
- lærlingene oplever noget helt nyt i forhold til tidligere 
- det er andre spørgsmål lærlingene stiller end ved de traditionelle skoleophold 
- lærlingene stiller mærkelige spørgsmål, hvilket betyder at lærerne skal være oppe på dupperne 
- en masse ny læring for alle parter 
- Virksomhed: Ofte får man kritik fra lærlingene efter skoleopholdene. På Praktikum ”bytter” 

man viden – det medfører altså projekterne også ”løfter” lærerne. 
- megen entusiasme hos lærlingene 
- Lærling: ”Jeg er bange for, at det kun er nu under forsøget det er godt”. 
- Lærer: Praktikum må siges at være en succes! 
- Skive tekniske Skole har udtryk ærgrelse over ikke at være med direkte i projektet 
 
Kommentar fra mester: 
- Man må ikke se det som en fiasko, hvis ikke der kommer noget ud af det. Vi laver også fejl ude 

på virksomhederne en gang imellem – og det lærer vi også af. 
 
Spørgsmål: Hvordan forholder I jer til arbejdet med markedsundersøgelserne?: 
- ”kan rubriceres som fritidsinteresse” 
- ”er med til at give forståelse hos lærlingene” 
 
Det er godt at eleverne kan stille konstruktive spørgsmål til konstruktion af værktøjerne – altså at 
lærlingene bliver bredere funderet. 
 
Der skal være en fornuftig ligevægt mellem teoretisk og praktisk læring. 
 
Videre: 
6) Den bredde der via Praktikum udbydes på skolen er bedre og større end det lærlingene kan/vil 

møde ude i virksomheden. 
7) Det er vigtigt at sammensætte grupper fra forskellige virksomheder. 
8) Det skinner meget igennem at Praktikum giver en langt større entusiasme fra lærlingenes side 
9) Lærling: ”Entusiasme er rigtig nok – det fungerer godt i forhold til tidligere skoleophold 

Tidligere skoleophold: der blev udleveret tegninger med fejl i – det hele var noget lal – der var 
ikke styr på en skid”. 

10) Værktøjsmagerbranchen skal afholde en konference: kan der komme 1-2 lærlinge og 1-2 lærere 
og fremlægge resultaterne af Praktik”. 

 



 63

Spørgsmål: Kunne man tænke sig et tidligere formøde før man startede på H2? 
Alle var enige om at 14 dage var for lidt tid. 
Derimod er det ikke nødvendigt at lave et formøde til H3 da alle nu ved hvad Praktikum går ud på. 
Før en evaluering skal virksomheden have tilsendt al dokumentation senest 2 dage før. 
Virksomhederne skal dog kun have tilsendt egen lærlings dokumentation. 
 
Spørgsmål: Hvordan har det fungeret med logbogen? 
Mester: Det har fungeret fint – været oplysende og det har været omfangsrigt nok. 
Virksomhederne skal reagere på logbøgerne, så det kan blive en dialog. 
 

•  Vedrørende virksomhedsbesøget på Stelton (se kapitel 4), meldte fabrakdirektøren på 
Stelton, at det var lærerigt og spændende at have lærlingene på besøg og at man meget 
gerne måtte gøre dette igen. 

 

Indspark: Den store forskel på nu og tidligere er at man som lærling er indre styret frem for at være 
ydre styret? 

•  lærling: det er nok fordi vi selv har bestemt hvad vi skal lave! 
•  Spørgsmål fra lærling: hvordan stiller ledelsen sig til Praktikum? 

”Praktikum er helt klart noget vi forventer der skal sprede sig  ud til andre afdelinger og 
uddannelser. Der er meget arbejde med lærerkompetenceudvikling”. 

 
• Hvis man skal køre Praktikum på H2, så skal det forberedes på H1. 
• Grundfagenes status og placering skal gennemtænkes på ny. Det at nogle elever får merit og 

andre ikke besværliggør en samlet indsats.  
• Det har været rigtig skidt, at vi ikke har haft en faglig/politisk styregruppe til at følge forsøget.  
• Lokaleproblemer – indretning af et Praktikum-lokale bør beskrives nærmere. 
• Ubalance mellem lærlingekompetencer og opgavens faglige karakter. 
• Forskellige lærlingeholdninger til forsøget. 
• At vi lever op til bekendtgørelsen på en anden måde end afdelingen ellers gør – det giver 

konflikt. 
• At man får alle fag med i Praktikum. Eksamensgørelsen af fagene har gjort, at de helt har fjernet 

sig fra det erhvervsfaglige/erhvervspædagogiske. Eksamensgrundfagene peger ud i en for 
lærlingene ukendt fjern fremtid. 

• Der må aldrig være mere end 3 i en gruppe, med mindre at den er så kompleks at gruppen kan 
opdeles. 

• Ikke at placere grundfagene på hele dage. 
• Arbejde mere med logbøgerne – kan danskfaget her have en rolle?  
• Hvad gør vi med de elever, der ikke fanges af ideen – sådan en lærling har været på holdet.  
• Hvad gør vi med de virksomheder, som ikke fanges af ideen? Det har vi også haft! 
 
Perspektiver: 
 
1) Lærlingene arbejder med stor entusiasme, hvilket primært skyldes opgavernes autenticitet. 
2) Praktikum stiller nye og store krav til lærernes kvalifikationer: Lærerne møder spørgsmål og 

krav fra lærlingene, som kræver fornyede kundskaber hos læreren. 
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3) Praktikum bryder gamle strukturer og mønstre op. Der stilles nye krav til aktørerne, som i stort 
omfang lever op til forsøgets rammer, men strukturerne er ikke tilpassede: 
•  det er svært om ikke umuligt at tilpasse eksamensfag til Praktikum 
•  nogle elever kan få merit for nogle fag – andre ikke. Dette vanskeliggør at fastholde et 

helhedsopfattelse i Praktikumundervisningen 
•  Mestrene særdeles tilfredse – specielt med, at deres lærlingene er tilfredse, samt at 

virksomhederne aktivt anvendes i undervisningen. 
 
Alt i alt en meget tilfredsstillende midtvejsevaluering, men hvor også problemerne i 
gennemførelsen af forsøget er blevet tydeligere. 
 
 
  5.3  Interviewundersøgelsen 
 
I samarbejde med ingeniør, cand. pæd. pæd. Kim Apitz er der blevet gennemført 8 interviews: 
•  2 interviews med 2 grupper af lærlinge 
•  4 mesterinterviews (i det ene interview deltog to mestre) – alle mestre som har været aktive i 

Praktikumforsøget 
•  2 lærerinterviews (lærere som kun kender til Praktikum fra sidelinjen)  
 
Interviewene havde to formål:  
1) Dels omhandlede de generelle uddannelsesmæssige/oplæringsmæssige spørgsmål og dels 
2) Spørgsmål vedrørende Praktikum. 
 
Vedrørende punkt 1 har interviewene også givet anledning til teoriudvikling, som man kan læse om 
i kapitel 2. 
 
I denne rapport er der udvalgt 65 citater fra interviewene, som kan belyse forskellige aspekter ved 
Praktikumforsøgene. I alt har interviewene givet anledning til 176 siders transskribering og 146 
citater. 
 
 

5.3.1   Citater 2-13: 1. interview med 2 lærlinge 
 
Citat 11:  1. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Fravær, medbestemmelse. Citat. 
… H2’eren, Praktikum, har jo gjort, at vi er medbestemmende omkring vores undervisning. Hvilket 
gør at interessen også er væsentlig højere. (s.19m) 
 
Citat 12:  1. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Betydningen af Praktikum: selvstændighed, selvtillid, medbestemmelse, ansvar. 
Citat. 
… ved at være på Praktikum (H2) bliver du mere selvstændig, fordi det er et krav, ikke. (…)… Hvis 
du så starter allerede på H1, ja men så har du meget mere selvtillid når du bliver udlært, fordi hold 
kæft man, jeg har klaret den her uddannelse, helt på egen hånd, hvis man kan sige det sådan. Jeg har 
sat mine egne opgaver, jeg har stillet mine egne krav, jeg har sgu også selv løst dem, selvfølgelig 
med en lille smule hjælp, men… (s.21m) 



 65

 
Citat 13:  1. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Sammenhængende forståelse. Præsentation af projekt. Citat. 
De (lærlingene) bliver væsentlig mere selvstændige, ikke. De får jo et helt andet indblik i hvordan 
og hvorledes tingene de hænger sammen. De har været inde på strøget og rende og interviewe 
personer derinde, ikke. Og inde og snakke med butiksindehavere…  
Så står de deroppe og fremlægger foran, jeg ved sgu ikke hvor mange mennesker vi var der, 10, 15, 
20 stykker, ikke… Men det de gør det, det synes jeg er stærkt.(…) Så det synes jeg betyder lige så 
meget som de står og borer et hul i en plade dernede og gemmer sig. Så kan de sige: ”hold kæft det 
giver noget ballast det her”... (s.22ø) 
 
 

5.3.2   Citater 14-30: 2. interview med 2 lærlinge 
 
Citat 14:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Fagidentitet. Dispositionsmulighed. NUZO (nærmeste udviklingszone). Ansvar i 
forbindelse med Praktikum. Citat. 
Det var en god ting, at vi selv fik lov til at sidde og tegne værktøjet og sådan. Det kunne jeg godt 
lide selv at tegne på den måde. Det har jeg aldrig prøvet før, heller ikke for virksomheden; men 
somme tider synes jeg også, at nogen gange blev der lagt for stort ansvar over på eleven fra 
lærernes side... (s.24n) 
 
Citat 15:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Frustrationen/irritation/systemtænkning. Citat. 
Nej – men der skal lærerne så være indforstået i, at der kommer det tidspunkt (…)… at alle eleverne 
vil få den der følelse af at: ”Shit – jeg kan ikke se nogen ende på det her”, der skal I nok være 
mere… lige give dem et skub. (s.39ø) 
 
Citat 17:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Interaktionsmuligheder. Citat. 
Jeg synes egentlig det er gået meget godt, vi har været gode til at uddele forskellige opgaver, som 
”hun laver det, ja men de andre…”. Vi var fire i gruppen. (…)… mig og Pia sad og tegnede, jamen 
de andre var så i gang med at lave bukkeværktøjet. Det var ikke sådan noget: den ene sad bare og 
kikkede og den anden tegnede. Det var mere: de går i gang med det. Ja, det synes jeg fungerede 
meget godt. (s.26m) 
 
Citat 18:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Motivation gennem selvvalgte opgaveformuleringer. Citat. 
Jeg fik at vide, at jeg selv måtte bestemme, hvad jeg ville gå i gang med. Så tænkte jeg, OK, jeg 
vælger mig på proptrækkeren, fordi det synes jeg er mest interessant for mig. Hvis det var, at I var 
kommet og sagt: ”Jamen, at det kan du sgu ikke få lov at lave, det bliver for svært jer, ikke” (…). 
Jeg ville sgu nok tænke: ”Helt ærligt altså”.  
 
Citat 19-20:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Selvbestemmelse, selvlavede tegninger (dispositionsmuligheder). Praktikum 
interessant fordi man har indflydelse. Citat. 
Jo men… for at sige noget om det her forløb, så synes jeg, at det har været rart, at vi selv har været 
med til at beskrive og finde ud af hvad vi skulle lave, i stedet for at vi kommer ind på skolen og får 
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stukket et sæt tegninger i hånden og får at vide: ”I kan lave den her form og så får i det emne ud af 
det”. Jeg har været på H1 herinde også, hvor vi fik en tegning i hånden og fik at vide, vi skulle lave 
den form, og det snit-/stansværktøj og så skulle det blive til en nøglering… Jeg vil da så sige at 
interessen den er jo større for de ting man laver ved at man selv har været til at finde ud af, hvad det 
er. (s.28ø) 
 
Citat 21:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Interessen øges gennem det selvgjorte og medindflydelsesaspektet. Citat. 
Ja… også det at man selv kommer til at tegne tegningerne. Du får et større indblik hvordan formen, 
den egentlig virker. Fordi for mit vedkommende, der laver vi ikke sådan nogle forme i vores 
virksomhed. De ser slet ikke sådan ud. De er meget anderledes. Så det har måske også været svært 
at gå i gang med sådan en form – men alligevel spændende at se hvordan den egentlig virker. 
(s.28m) 
 
Citat 22-23:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Ekstern informationssøgning forskellige løsningsmodeller. Citat. 
Vi har ringet rundt til forskellige firmaer for at høre, hvordan de vil foreslå vi kunne lave det. Så har 
vi snakket med vores egen virksomhed. (s.29ø) 
Ja – der har vi bl.a. ringet ud til Hasco… De kom så med et (…) løsningsforslag til os med at sætte 
et hot-runner-system i, der varmer plastikken op, men det var meget dyrt at sætte i. Det ville komme 
til at koste 10.000, at sætte i. (s.29-30) 
 
Citat 26:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Praktikum ⇒ skaber bredde. Citat. 
Fra at man skal designe og man skal lave alt det der, ikke (på Praktikum). Det er det, men man også 
får indblik her nu, ikke. Det synes jeg… Det i hvert fald en meget god måde at lave det på. Det 
synes jeg i hvert fald personligt. (…) Bredden den er større end bare det: ” ned i værkstedet, lave 
værktøjet og op at få…” 
 
Citat 27:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Praktikum ⇒ skaber evne til at stille kritiske spørgsmål. Citat. 
Jeg tror også det (Praktikum) vil gøre, at man måske også vil sætte lidt flere spørgsmål ved 
tegningerne, der er i firmaet. Fordi nu har du fået set, hvordan det egentlig også kan laves. (s.37m) 
 
Citat 28:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: Ansvarsbevidsthed…Citat 
Der bliver stillet større ansvar (på Praktikum). Og det tror jeg egentlig også er meget godt når man 
kommer ud igen på virksomheden. Man er blevet mere ansvarsbevidst. (s.38ø) 
 
Citat 29-30:  2. interview med 2 lærlinge 
Kommentarer: kreative processer. ”Den tekniske bremse”. Læringsspring. Stoftrængsel. citat.  
Lærling 1: Jeg tror at meget af det der har bremset folk i at lave et meget stort design, det er, at vi 
har siddet og tænkt teknisk. (s.40ø) 
Interviewer: Hvad mener du med ”at sidde og tænke teknisk”.  
Lærling 1: At have fundet en eller anden detalje, som vi gerne ville lave, men nej: ”det kan vi ikke 
lave, for det er for svært”.  
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Interviewer: … Og så er man gået… (Lærling 1: Ja – så er man gået i stå der)… pga. en detalje…? 
(…) 
Lærling 1: … lige præcis. Fordi at du har siddet og tænkt: ”Det er for svært til vores niveau”…  
 
 

5.3.3   Opsummering på lærlinge-interviewene: 
 
I disse interview fremstår det med al mulig tydelighed hvad det er, der tænder lærlingenes indre 
motivation: 
1) at lærlingen selv vælger hvad hun vil arbejde med (i samarbejde med lærere og virksomhed), at 

lærlingen oplever, at hun har megen medindflydelse på egne valg og at disse valg bliver taget 
alvorligt. 

2) at opgaven er faglig udfordrende grænsende til fagligt ”overkill”. 
3) at lærlingen udfører en opgave i hele dets bredde (fra ide, design til konstruktion) – og at 

lærlingen oplever sig selv som bærer af sit eget projekt 
 
Alt dette medfører således, at lærlingen: 

•  får styrket sin selvtillid betragteligt 
•  lærer at udføre projektet i samarbejde med andre 
•  får en langt større ansvarsbevidsthed/kvalitetsbevidsthed – hun ved produktet skal bruges 

Alle punkter kan rubriceres under begrebet ”høj fagidentitet”. Se definition af dette begreb i  
kapitel 1. 
 
Som en fin sidegevinst oplevedes et markant lille fravær i undervisningen fra lærlingenes side: 
 

”Det er 100 procent, at Praktikum er bedre end almindelig undervisning. At få lov til at arbejde 
selvstændigt var både været det sværeste - og det bedste! Det har været meget motiverende, at der 
bliver stillet krav til os fra skolen. Tidligere var der mange, der havde sygedage mandag og fredag på 
skolen. Det er der ikke noget af mere”, siger D  20 år, værktøjsmagerlærling. (citat fra fagbladet 
dtl&LvA, januar 2003).  
Se bilag 4 

 
På trods af de fine tilbagemeldinger skal det understreges, at hvis man som lærer overskrider den 
fine grænse mellem at stille en udfordrende opgave og stille en uløselig opgave kan det udløse en 
reaktion, som er total ødelæggende for motivationen. I pædagogikken tales om, at opgaver skal 
stilles i den nærmeste udviklingszone (NUZO) – vi oplever at denne zone er særdeles bred og 
fleksibel, men pointen er at man skal være sig yderst bevidst om at grænsen ikke overskrides. Den 
grænse kan kun findes i samarbejdet mellem lærere og lærlinge. 

 
 

5.3.4  Citater 31-51: 3. interview med en mester 
 
Citat 31:  3. interview med 1 mester 
Kommentarer: Kritik af traditionelt skolesystem. citat 
Vi har jo ikke taget lærlinge her i lang tid, netop fordi vi ikke syntes at skolen gjorde det de skulle 
vel. (s.44m) 
 
Citat 32:  3. interview med 1 mester 
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Kommentarer: Entusiasme centralt egenskab hos en lærling. Centrale egenskaber for lærling i 
virksomhed. Citat. 
… lærlingen skal være meget entusiastisk. Det skal være helt sikkert, det skal ikke bare være én der 
bare skal sparkes ud i et lærejob. Jeg gider ikke og gå og sparke til en lærling for at få dem til at 
lave noget. (s.44m) 
 
Citat 37-38:  3. interview med 1 mester 
Kommentarer: Evaluering af Praktikum… trækker virksomhederne ind på skolen. Citat. 
Det er første gang jeg i det hele taget har haft noget med skolen at gøre. Det er nu her med det her 
nye projekt – eller så har vi ikke haft. (s.47ø) 
Nu prøver vi denne gang at prøve at følge med i hvad det er der sker. Hvad er det for noget der 
foregår, ikke. Og så var det også et nyt projekt (Praktikum) de skulle i gang med ikke, og det er 
meget interessant som sådan ikke… (s.47m) 
 
Citat 41:  3. interview med 1 mester 
Kommentarer: Synsvinkler på andre virksomheder ⇒ anden ordens betragtning. Virksomheden i 
lærlingeperspektiv. Citat 
… så skulle firmaerne tjekkes: Hvad lærer de ude i firmaerne. For der er faneme mange af mine 
kolleger, der bruger dem som billig arbejdskraft… Og det synes jeg simpelthen er noget svineri - 
det ved jeg. Du kan også se det på lærlingene. Du kan se det med det samme… Der er nogen, der 
ikke skulle have lov til at have de lærlinge for fanden. Jeg synes det er horribelt. (s.50m) 
 
Citat 44:  3. interview med 1 mester 
Kommentarer: Skolekritik: lærlingen for meget alene. ”Novicen…”  Citat 
 Jeg fik at vide flere gange når lærlingene kom(…): ”Når vi skal bruge en lærer, så er han der sgu 
aldrig.(…)”, ”Nå… hvad mener du med det…”, ”Ja, altså lærerne er her sgu aldrig, vi går en 7, 8, 
10 lærlinge nede på værkstedet og er der så et eller andet der er galt, ja men så…” (…) Altså! – 
sådan noget det kan jeg blive vanvittig af. (…) Det ville aldrig foregå her med mine lærlinge, jeg 
ville blive fuldstændig rædselsslagen.(…) En lærling alene på værkstedet ikke, den går kraftedeme 
ikke. (s.52ø) 
 
Citat 46:  3. interview med 1 mester 
Kommentarer: Skolens rolle i virksomhedsperspektiv: teori central. Citat. 
Jeg mener skolen den skal være derinde, hvor de lærer teorien… (s.57m) 
 
Citat 50:  3. interview med 1 mester 
Kommentarer: Samarbejdet mellem lærlinge fra forskellige virksomheder. Citat. 
Jeg tror nok det samarbejde mellem to, tre lærlinge fra forskellige steder, det er en god ting.(…) Det 
kan jeg godt høre derude, de har haft et godt team sammen. (s.64n) 
 
 

5.3.5   Citater 52-73: 4. interview med en mester 
 
Citat 66:  4. interview med 1 mester 
Kommentarer: Nye undervisningsformer betydningen for lærlingen 
… ude er på den ende, hvor lærlingen kommer hjem og hvor vores daglige arbejde har flyttet sig et 
eller andet stykke hver dag efter et skoleophold, og vi bedømmer: ”Jamen det sgu… det rimeligt 
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fornuftigt det her, det passer faktisk meget godt med den forventning vi havde.” (…) Der har vi 
oplevet at den nye skoleform, hvor vi siger: ”Det er projekter, hvor læreren er instruktør og elevens 
opgave er at sørge for at følge planen.”  
Det er der nok mennesker, der ikke har fået med i vuggegave at håndtere. (s.82m) 
 
Citat 67:  4. interview med 1 mester 
Kommentarer: Vurdering af Praktikum ⇒ anden form for tænkning ⇒  Helheden i projekt gennem 
Praktikum ⇒ den fuldt motiverede lærling. Citat 
Jamen de (lærlingene) kunne jo godt have ønsket sig, at de kunne have kommet lidt længere 
igennem forløbet (på skolen) ikke også. (…) … hovedindtrykket det er, at det et knaldgodt forløb 
(Praktikum), som har givet dem en helt anden tænkning, fordi de jo har haft mange flere aspekter 
med. Det er ikke kun værktøjer, det er også - og i virkeligheden en vigtig ting tror jeg - at få tænkt 
helheden med. Spørgsmålet er så om en 4-årig lærlingeuddannelse er nok til at rumme det… (…) 
Jeg har oplevet en lærling, der er fuld motiveret og meget, meget lidt om, at det ikke fungerede i 
skolen… (s.83n) 
 
Citat 68:  4. interview med 1 mester 
Kommentarer: Logbog… refleksion, to-vejskommunikation, kompetenceværktøj… feed-back. 
Citat. 
 Ja men vi har jo gjort det, alle de logs han har lavet undervejs, de er gået ud til svendene og sådan 
noget, dvs. der har hele tiden været mulighed for at følge med i, hvad der foregår… (s.83-84) 
 
Citat 70:  4. interview med 1 mester 
Kommentarer: Dokumentationsforpligtelse også for lærlinge. Citat 
… det at sige, at ”jeg vil godt blive håndværker og så fuldstændig være fri for de der ting”, det kan 
du ikke i dag, for du kan ikke lave ret mange ting, der ikke kræver, at du dokumenterer det. Der er 
næsten ikke den lille, bitte ting, du skal lave i dag, der ikke på en eller anden måde bliver berørt af 
vores ISO-system. Og så kan det kraftedemer ikke hjælpe noget, at de skal have en anden til at 
skrive det for dem… Så forstår de heller ikke hvad det er for noget. (s.86ø) 
 
Citat 71:  4. interview med 1 mester 
Kommentarer: Den personlige og faglige udvikling kan hænge sammen i Praktikum: et (godt) 
forsøg… eksperimenter og lære af fejl. Citat 
I skal tænke på: her er der lavet et Praktikum, som en forsøgsordning. Jeg har aldrig nogensinde 
oplevet forsøg, der kunne rumme alt intentionen, når man gik ud og lavede den i praksis. Så jeg ser 
ikke, det er mærkeligt, hvis der er et eller andet hjørne, hvor I siger: ”Det nåede vi faktisk ikke, og 
det fik vi faktisk ikke dækket ordentligt af.” (…) For jeg mener godt at man kan kombinere det og 
sige: ”Vi kan rent faktisk godt nå både de der faglige mål, som vi havde i gamle dage og samtidig få 
de der gode relationer ud af det.”  (...) Jeg tror sagtens man kan komme igennem et forløb, hvor du 
får både-og i virkeligheden, fordi du kan finde de steder hvor de styrker hinanden ikke, gøre det 
nemmere at forstå og sådan nogle ting ikke; men jeg synes også det ville være vildt, hvis I havde 
nået alt det i ét hug. (s.87n) 
 
Citat 72:  4. interview med 1 mester 
Kommentarer: Central rolle (forskel) er at skolen ⇒ skal skabe en overordnet forståelse af 
processer indenfor faget ⇒ Teori-i-handling i virksomhederne…Citat 
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Forskellen er efter min opfattelse, at skolen har mulighed for at tilføre dem nogen baggrunde for det 
vi rent faktisk gør i det praktiske, fordi vi i det praktiske ofte antager: ”at sådan er tingene” og vi 
får måske ikke rigtig besvaret det vigtige spørgsmål: ”hvorfor er tingene sådan”. Det tror jeg er 
skolens opgave (…), mere end at stille på de praktiske ting, som godt kan laves i virksomheden til 
rådighed. (s.88ø) 
 
Citat 73:  4. interview med 1 mester 
Kommentarer: Praktikum som medpart i skabelsen af netværk mellem virksomhederne, lærernes 
kendskab og kontakt til virksomheder, lærlingenes kendskab til andre praktikvirksomheder…Citat  
Det jeg ser som fordelen, det er den der tværgående dialog (mellem aktørerne: virksomhederne, 
skolen og lærlingene). Den kan måske være med til at forbedre klimaet omkring uddannelserne i 
fremtiden. Det er størst. Igen er det vigtigt, at vi selvfølgelig samles omkring et formål og det kan 
være det her (Praktikum). Det der er vigtigt mødet, som jeg ser det, det er at man får afklaret nogle 
synspunkter omkring uddannelse - mere generelt i virkeligheden. Altså få fjernet nogle af de der 
måske lidt bedagede holdninger, der findes masser af rundt omkring i systemet ikke. (s.90ø) 
 
 

5.3.6   Citater 74-98: 5. interview med to mestre 
 
Citat 74:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: 2. ordens betragtning… evaluering af Praktikum…citat 
Vi synes her i alle tilfælde, at det har været et godt forløb (Praktikum) og at et godt initiativ og 
selvfølgelig vil vi bakke det op… også fremover. Det er i alles interesse. Også virksomhedernes 
interesse: at vi får nogle dygtige svende ud i den anden ende. Vi synes det er måden at gøre det på. 
(s.94m) 
 
Citat 75:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Praktikum bevirker en refleksion over egen oplæringssituation…Citat 
Men det (Praktikum) giver måske også os selv et lille spark bag i mht.: ”har de nu haft den 
undervisning inden de kom derind?”, som var nødvendig og det kan vi vist…: ”hvis vi griber jeg i 
egen barm”, som vi siger. De mangler måske lidt ikke. Og det har vi så gjort noget ved nu. (s.94n) 
 
Citat 76-77-78:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Knas i det formelle kommunikative felt. Konflikten mellem institutionslogik og 
rationel logik. To forskellige sprog. 

1. skolens terminologi~  institutionssprog og institutionslogik  
2. virksomhedernes terminologi~ anvendelsesorienteret, rationel logik  Citat 

Jeg vil så… sige, at vi har også haft lidt svært ved at kunne gennemskue, hvad de egentlig skulle 
kunne før de forskellige trin. Der synes jeg, der har været sådan lidt ”misk-mask”. (Interviewer: Er 
det så blevet lidt klarere (med Praktikum). Aaahh… Ikke rigtig synes jeg, men det håber vi på at det 
bliver. (citat 76, s.95ø) 
 
Ude på skolen der skriver I sgu et sprog primært som kun Undervisningsministeriet er interesseret i, 
alle andre er hamrende ligeglade med det. Når man får nogen uddannelsesplaner ude fra jer, så står 
der en helvedes masse ”øvle-ord”, (…) det er fuldstændigt unødvendigt 90 % af det. (…) Det er 
ligesådan når (…) man tager hjemmesiden ud fra Undervisningsministeriet for at se, hvad lærlingen 
skal igennem. Det er en gang ”øvle-bøvle”. (citat 77, s.95m) 
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Den måde man udtrykker sig på, den er altså så fjern fra hverdagen… (…) Jeg har fået en ude fra 
jer af (…), hvad de skulle igennem i de forskellige perioder, jeg har fået en oppe fra Skive (...) …, 
så har jeg været inde på hjemmesiden, på Undervisningsministeriets hjemmeside, og hente den ud 
af alt det… der omkring det, og bekendtgørelsen hvad de skal igennem ikke… Det er altså noget 
bob-bob-bob, for at sige det lige ud, det er ordskvalder. (s.96ø) 
 
Citat 79:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Eksperimentere. Praksisprocesser. Praktikum giver mulighed for at være mere 
undersøgende, spørgende. Citat. 
Altså for mig at se gør det ikke noget, at de mangler nogen ting på et af skoleopholdene, fx det 
skoleophold de har nu. Det der nok er lige så vigtigt… at de får øjnene op for nogen ting og de 
bliver bragt i en situation, hvor de selv kan gå hjem på lærepladsen, og fx fortælle at: ”… jamen vi 
mangler sådan, sådan og sådan nogle ting. Det der kunne vi godt tænke os at lære noget mere om, 
er det ikke muligt, at vi også kunne blive flyttet der og der hen, og lære de og de ting.” Og det er jo 
faktisk det, som Praktikum bringer dem i - det giver dem nogle værktøjer til at kunne være mere 
undersøgende… (s.97m) 
 
Citat 80:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: ”Resocialiseringsperiode” efter skoleophold. Citat. 
Vi skal altid resocialisere dem, når de har været på skole. (...) … det er ikke lærlingen, der betragter 
det som et ferieophold. Det er sgu lærerne der aldrig er der, de er altid på ferie eller andre ting der. 
Så kan lærlingen jo også bare gå, når det passer dem ikke. Så derfor skal de lige resocialiseres når 
de kommer hjem ikke. (s.98ø) 
 
Citat 81:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: AFEL. Eleven bliver ansvarliggjort for oplæring i virksomhed. …parallel til 
Praktikum. Citat. 
Og efter H4 har de så en mulighed at de selv kan være med til at gøre opmærksom på: ”Hvad 
mangler vi forresten i vores uddannelse”, og være med til at diskutere den situation: ”Hvad er det 
vi skal igennem for at lige som at klæde os på for at gå ud og lave et godt svendestykke.” Og det 
ligger lidt op i linie med det, som I står for i Praktikum: at der skal være en dialog omkring de ting, 
at de selv skal være medengagerende i det ikke. (s.100ø) 
 
Citat 82:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: NUZO Citat. 
Jeg har den grundlæggende holdning, der siger: ”At folk de kan dobbelt så meget som de selv tror”.  
Men de får det aldrig nogen sinde ud, hvis de ikke bliver præsenteret for de opgaver, som udvikler 
de ting hos dem… (s.100m) 
 
Citat 83:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Learning by doing. Medindlflydelse. NUZO. … Citat. 
Du lader dem selv vokse med tingene og selv være med i nogen ting, Altså det kan ikke nytte noget, 
at du går og fortæller dem hver gang: ”Nu skal du sætte højre hånd der og venstre hånd der ikke”. 
De skal have nogle grundlæggende ting at vide, og så skal de selv, prøve ligesom at bygge videre på 
det, og så skal de hjælpes undervejs. Du skal ikke guide og nurse dem gennem et system altid. Og 
det er det der ligesom lægges op til her (på Praktikum), at du går igennem en periode, og så giver du 
dem nogle grundlæggende kundskaber til nogle ting, og så siger du til dem: ”Søde venner – hvad er 
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det I mangler for at gå ud og lave det der svendestykke. Og hvad kunne I godt, når I nu kender 
virksomheden, tænke jer at prøve i den sidste periode at lære i den tid.” (s.100m) 
 
 
Citat 84:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: LPP. ”Det skal ikke være sådan…”. Citat.  
Det skal ikke være sådan, at det er dem der bestemmer, fordi det er deres baggrund ikke god nok til, 
at bestemme hvad de skal lære; men jo mere du ligesom hænger på dem, desto mere er de i stand til 
at være med til selv at være medvirkende til at opbygge på deres uddannelse. (s.101m) 
 
Citat 92:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Strukturel koblede systemer. Systemers gensidige påvirkninger… Lærernes 
kvalificering gennem Praktikum. Praktikum som skolens overlevelses- og udviklingschance…Citat.  
Jeg synes faktisk at Praktikum er et godt et godt forsøg. Og jeg ser det egentlig ikke kun som et 
godt forsøg over for lærlingene, jeg ser det faktisk også som et godt forsøg overfor skolen og for 
lærerne… Det er lidt synd, at det er så få lærere derude, der har været involveret i det derude… Men 
det som jeg kan se er skolens overlevelseschance og udviklingschance… Hvor de i stedet for som 
tidligere at have gået i nogle fastlåste undervisningssituationer, og hvor de vidste næsten på time at 
hvad de skulle sige om et halvt år på det og det hold, så er de helt fuldstændig væk fra det, nu bliver 
de lige pludselig kastet ud for løverne for nu skal de lige pludselig hive af en helt anden vidensbank 
end den de ellers har været vant til at hive af. Det vil sige, at lærerne bliver stillet i nogle situationer, 
hvor de lige pludselig skal vise deres værd på en anden måde, og de vil faktisk være nødt til at 
tænke anderledes, og jeg vil håbe på, at det på sigt er med til at udvikle lærerne - også til at kunne 
meget mere end tidligere… (s.115m) 

 
Citat 93:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Strukturel koblede systemer. Systemers gensidige påvirkninger… Lærlingens 
(dannelsesmæssige) kritiske påvirkning af virksomheden via Praktikum. Citat.  
Jeg tror da at i det øjeblik at lærlingene bliver bragt i en situation, hvor de ligesom bliver bredere 
omkring tingene - det gør de ved markedsundersøgelser og andre ting, når de er igennem 
Praktikum, så vil lærlingene også blive mere kritiske og mere spørgsmålsstillende, når de er tilbage 
i virksomhederne. Så vil de også være med til at ligesom at opdrage virksomhederne, det tror jeg. 
(s.115n) 
 
Citat 94-95:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Kontakt, netværk. (95:Citat) 
Hvis vi påtager os det ansvar at have nogle lærlinge, må vi sgu da også påtage os det ansvar at følge 
det op ikke. Sådan er det da.(…) Jeg synes faktisk det er en udmærket ting, at der er en eller anden 
kom-sammen mellem virksomheden og skolen.  
Og måske også i nogen situationer på en mere uformel måde. Altså jeg kan sgu da ikke se der er 
noget forkert i, at lærerne dumpede forbi engang imellem og sagde: ”Hej hvordan går det her du, 
må jeg ikke gå ud og snakke med min lærling, hvordan har de det?”. Og det kunne da godt være, 
det var en god måde at få nogen til ting til at hænge sammen på, ikke… (citat 94, s.116m) 
 
… jeg synes det er udmærket, fordi lærlingene bliver nemt ensporede på den virksomhed, de går på. 
Og det gør sgu ikke noget, at de kommer ud at se nogle andre virksomheder og lære nogen andre at 
kende, det synes jeg er helt fint. (citat 95, 117m) 
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Citat 96:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Praktikum lægger op til andre, nye læreprocesser, hvor lærerens forberedelse 
ændres. Citat.  
Det Praktikum kan være med til i længden (er), at det ligesom stiller på, laver noget pres på læreren, 
der gør, at de automatisk udvikler sig og får gravet nogle af de ting op, som de fleste af dem har 
(…) men meget af det er jo så blevet sat ud på et sidespor, fordi nu har man altså lige den her 
pensumplan man kører efter, og det er sgu også det nemmeste ikke og ”så skal vi sgu bare holde og 
til den”. (s.117n) 
 
Citat 97:  5. interview med 2 mestre 
Kommentarer: Virksomheden som åbent system i forhold til skoleophold/Praktikum. Citat.  
Det havde vi også givet dem (lærlingene) håndslag på inden, det var at hvis de var i tvivl om noget 
(under skoleopholdet), så kunne de komme tilbage på hvad tid af dagen de ville… altså. Så var der 
ingen problemer i det. (s.118m) 
 
 

5.3.7  Citater 99-116: 6. interview med en mester 
 
Citat 104:  6. interview med 1 mester 
Kommentarer: Rationaler: Virksomhedens rationale: økonomisk-tekniske i forhold til et 
institutionelt rationale. Citat.  
Interviewer:… så en central forskel mellem skolen (…) og virksomheden, det er den luft, som der 
kan være svær at få i firmaet, det kan man faktisk få i skolen.  
Mester: Ja… projektet er selvfølgelig sjovest, hvis det er færdigt, men for en virksomhed og en 
kunde, så skal det sgu være færdigt. Det behøver det ikke at være på skolerne.(…) Du kan ikke 
vurdere på det: ”OK – der var en smutter her, det er lidt uheldigt, men… hvis vi ser bort fra det, så 
er det gået godt.” Sådan ser en kunde ikke på situationen: ”Der er en smutter her, og vi kan ikke 
bruge emnet.” (s.125-126) 
  
Citat 107:  6. interview med 1 mester 
Kommentarer: Skolen rolle som udfyldningsfunktion. Citat. 
Interviewer:… det du siger også, det er at skolen også har en funktion, sådan at fylde de huller ud 
som optræder i firmaet!? 
Mester: Det mener jeg er nødvendigt, fordi at der er ikke noget krav til at man skal have en 
sprøjtestøbemaskine, der er ikke noget krav til, at man absolut skal have en trådgnister – altså… 
hvis der var de krav, så var der for få steder man kunne være lærling ikke. Det må ligge en lille 
smule på skolens bord også ikke. Og der er det selvfølgelig igen med teori, som vi snakkede om før, 
det kan ligeså godt være teorien omkring, hvordan det virker end at se det fysisk. (s.127n) 
 
Citat 110:  6. interview med 1 mester 
Kommentarer: Praktikum-ideen som motivations- og engagementskabende. Citat.  
Jeg blev positivt overrasket over, at se ham (en lærling) sidde med sin tophue – som alle unge 
mennesker har i dag, lidt ligegyldigt og fraværende blik, ikke – men til hans projekt sidde og 
forsvare det over for en af de fremmede mestre, som sad derinde og satte spørgsmålstegn ved det. 
Det synes jeg var virkelig imponerende, for det vidner jo om, at her er altså ikke en, der har været 
ude i to dage og lavet markedsanalyse for sjov (…), men en der brænder for en sag, og det er det, 
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den måde man lærer folk noget på efter min mening. Og det gamle system har intet motiverende i 
sig. (s.136m) 
 
Citat 111:  6. interview med 1 mester 
Kommentarer: Præsentation. Citat. 
Den har jeg aldrig oplevet før og det sætter nok rimelige krav til lærlingene. (…) … selvtilliden, at 
de tør at stå der og sige det; men man kan så sige, hvis lærerne de ligesom lidt tager hensyn til, hvis 
der er nogen der ikke tør gøre det der… Så er det jo en kanon ting at kunne bagefter. (Interviewer: 
Præsentation.) Ja... (s.136n) 
 
Citat 114:  6. interview med 1 mester 
Kommentarer: Indflydelse fra Praktikum på virksomhederne. Citat. 
Det (Praktikum) har selvfølgelig givet nogle nye ideer. Altså i og med vi er nystartede på det her 
punkt, (...) … har vi selvfølgelig gået og haft nogen ideer om de her ting, men det har da sat meget 
mere skub i det. At der er kommet nytænkning andre steder fra også… altså skolen. (s.139ø) 

 
 

5.3.8   Opsummering på mester-interviewene: 
 
På baggrund af de historiske erfaringer er det ikke overraskende, at mestrene generelt er skeptiske 
over for den traditionelle skoleundervisning. På den anden side lægges der ej heller fingre imellem, 
når mestrene skal se på oplæringsansvarligheden på egen virksomhed og andre virksomheder i 
branchen. Det kan gøres langt bedre – men opfattelsen af lærlingen som billig arbejdskraft 
eksisterer stadig, men er øjensynlig kraftigt på retur. 

 

Generelt er de interviewede mestre særdeles interesseret i uddannelsesforhold. For eksempel mener 
to mestre, at arbejdsdelingen mellem skole og virksomhed er central – en arbejdsdeling hvor skolen 
primært varetager den teoretiske undervisning (”at kunne se bagved – kunne stille ”hvorfor” 
spørgsmål”). Mestrene har reageret meget positivt overfor forslag om forandringer. 

 

Mestrene var også i stand til at vurdere sig selv i forhold til egen oplæringspraksis. Nogle tog 
kraftigt afstand fra udnyttelse af lærlinge (”billig arbejdskraft”) og meget konstruktivt kunne nogle 
se, at Praktikum også stillede krav om ændringer i oplæringen i ens egen virksomhed. Dette er en 
pointe, som først dukkede op under forsøget – Praktikum styrker øjensynlig også 
oplæringskvaliteten og -bevidstheden på virksomhederne. 

 

Mestrene peger på, at Praktikum er en dynamisk måde at opkvalificere lærerne på. Lærerne bliver, 
som det udtrykkes ”kastet for løverne” – de skal søge løsninger i samarbejde med lærlingene, 
løsninger de ikke har set før. Det kræver et opgør med den traditionelle lærerrolle, hvor man 
nærmest skal være alvidende. 

 
Ligeledes medfører Praktikum et langt tættere samarbejde mellem lærerne og virksomheden. Man 
lærer hinanden at kende, hvilket har umådelig stor betydning for lærlingen syn på uddannelsen. At 
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dennes lærer og virksomhed kender hinanden og taler sammen har stor betydning. Lærlingene 
kommer til at tage hele systemet langt mere alvorligt.   

 

Den store virksomhedskontakt betyder ligeledes dels en langt større mulighed for besøg og  

dels at dette forekommer helt naturligt og sammenhængende i undervisningen. Disse besøg kan 
både anvendes som et teknologibesøg og læringsrum, men besøgene kan også være medskabende af 
et fagligt og personligt netværk. Og ikke mindst lærlingen bliver bredere faglig funderet ved at se 
meget forskellige arbejdspladser. Hun kan sætte sin egen arbejdsplads langt bedre i relief og hun 
kommer i besiddelse af en god branche- og teknologiforståelse. 

Alle mestre var også meget villige til at stille virksomhedens produktionsudstyr og knowhow til 
rådighed for Praktikum-lærlingene. Dette har vist sig at være en helt central pointe, at 
virksomhederne også var en aktiv medspiller på dette felt. I et tilfælde har en lærling produceret 
hele sin produkt efterfølgende på virksomheden. Og i mange tilfælde har lærlingene særdeles aktivt 
benyttet sig af denne mulighed: 

 

•  en virksomhed har modtaget en hel lærlingegruppe og ladet dem arbejde på virksomhedens 
maskiner. 

•  virksomhederne blev meget opsøgte af lærlingene og var meget hjælpsomme i designfasen. 
•  telefonisk- og mailkontakt blev taget seriøst. 

 

Virksomhederne lagde meget vægt på, at lærlingene lærte og kommunikere og dokumentere. 

Kommunikationen var tilgodeset via lærlingenes logbøger, som ugentligt blev tilsendt deres 
virksomhed. Ligeledes har lærlingene lært at præsentere deres arbejde gennem mange evalueringer. 

Dokumentationen blev tilgodeset via de skriftlige rapporter, som supplerede deres produkter. 

  

I forhold til Praktikum-forsøget er mestrene meget positive og opbakkende: 

 

1) Vigtig at tænke i helheder - medfører anden form for tænkning. 
2) Meget motiverende – udvikler lærlingenes selvstændighed og ansvarlighed. 
3) Lærlingene bliver ligeledes mere undersøgende, nysgerrige, engagerede, eksperimenterende.  
4) Logbogen fungeret godt – blev sendt ud til svendene, så de kunne følge med i lærlingens 

arbejde. 
5) Lærlingene bliver mere spørgsmålsstillende (kritiske) når de vender tilbage på 

virksomheden. 
 

Et område hvor virksomhederne har overrasket meget er, at de faktisk ser uddannelsessystemet som 
en helhed. Vi har faktisk på intet tidspunkt mødt den faglige chauvinisme, hvor man ensidigt kun 
betragter uddannelsessystemet som en opfyldningsfunktion i forhold til særinteresser. 
Virksomhederne viste i interviewene gang på gang, at de var i stand til at lave anden ordens 
betragtninger. Med dette begrebet menes (for uddybning, se kapitel 2), at mestrene også kan 
vurdere andre aktører end sig selv – at man ikke opfatter sig selv som epicentrum, men at man kan 
placere sig selv i et system, som omfatter alle aktørernes samlede interesser. Dette er usædvanligt 
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for en aktør, og det kræver aktører, der er i stand til at reflektere og se sig selv som kun en del af en 
nødvendig helhed. Det kræver et højt bevidsthedsniveau. 

 

Følgende er eksempler på dette: 

 

Anden ordens betragtningerne fra mestrene: 

•  Mestrene fokuserer ikke kun på det faglige, men på helheder – at man på skolen også skal 
arbejde med noget andet end på virksomheden. 

•  Svineri at man bruger lærlingen som billig arbejdskraft. 
•  Praktikum kunne være stedet hvor man mødtes – et rum for uddannelsesudvikling. 
•  Godt at systemet får dygtige lærlinge. 
•  At lærerne kan blive opkvalificeret via Praktikum.  
•  At man selv lærer i forhold til den nye Praktikumstruktur.  
 

 

5.3.9  Citater 117-140: 7. interview med en lærer 
 
Det specielle ved disse interview er, at de to lærere ikke har deltaget i Praktikumforsøget. 
 
Citat 120:  7. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Elevindflydelse (pseudo). Citat. 
Interviewer: Hvor meget involveres eleverne i det I laver (i forhold til den traditionelle 
undervisning)? 
Læreren: De involveres i det; men hvis du går ud og spørger eleverne, så kan de jo ikke huske, at de 
er blevet involveret i det! (Interviewer:… hvordan gør I det?) Fortæller dem at ”det er sådan det 
hænger sammen”. Fortæller dem: ”at vi starter sådan her, at vi arbejder ”udefra”… sådan og 
sådan og sådan. Og næste gang I kommer, der ligger vi emner i.” (s.142m) 
 
Citat 126:  7. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Skolens undervisning: en udfyldning af huller for elever –  parallektænkning. Citat. 
Interviewer:… sådan som vi umiddelbart kan høre dig fortælle om undervisningen nede i 
værkstederne(på skolen), så er det jo meget parallelt til det de går og laver ude i virksomhederne… 
Læreren: Tja… det kan man sige ja og nej til. Ja: at de (…) laver nogle ting i værkstedet. Nej: til at 
de fleste af eleverne faktisk, sådan som jeg oplever det, på de første hovedforløb aldrig kommer i 
nærheden af et helt værktøj. De kommer i nærheden af sådan en del til et værktøj. (Interviewer: 
Altså på virksomheden.) Ja, på virksomheden. Mange steder ser de faktisk ikke et helt værktøj. De 
ser det faktisk kun på skolen. Og det er jo så et tilbud man giver de elever. Hvorimod de andre 
elever, som er vant til at se et helt værktøj, håndtere et helt værktøj, gøre alt muligt med både den 
ene og den anden maskintype, fordi de bliver pisket rundt i det ude i deres virksomheder. Sådan er 
det nu engang, der hvor de er. De bliver jo i princippet holdt nede her. (s.146m,n) 
 
Citat 131:  7. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Skolen opleves som røvkedelig af lærlingene…ingen vekselvirkning mellem skole 
og virksomhed. (s.148m) Citat. 
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Jeg synes det er synd, at eleverne ikke oplever det som sådan… som det gode ping-pong. Eleverne 
oplever det som noget der er røvkedeligt at komme på:… skolen. (s.148m) 
 
Citat 136-137:  7. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Fordel ved Praktikum. Tage virksomheden med ind på skolen. Citat. 
… plusset (ved Praktikum) er jo i hvert fald at eleven får en mulighed for at komme med et projekt, 
som er virksomhedsorienteret. Det vil sige, at de tager virksomheden med sig på skolen. Og det tror 
jeg faktisk (…) bevirker to ting: ”jeg synes det faktisk det er OK jeg går på skole, fordi jeg laver 
faktisk noget for ham…”. (s.151ø) 
 

- Det naturlige link ved at opgaven er stillet i firmaregi. Strukturel magt/kobling… modsat 
psykologisk kobling… Citat. 

Jeg tror at mange elever vil have det godt med, at virksomheden og skolen kommer tættere på 
hinanden via linket på en opgave, eksempelvis.(…) Så vil kontakten i hvert fald være nemmere og 
mere naturlig. (s.151n) 
 
Citat 138:  7. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Skolen kontakt til mester under traditionelle skoleophold… i problematiske 
situationer. Citat. 
Kontakten til mester (er) typisk som problematisering af eleven… Socialt, fravær, ikke laver 
noget… (s.151m) 
 
Citat 139:  7. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Opfattelsen af Praktikum: Tilpasningsproblemet i forbindelse med at eleverne 
medbringer en virksomhedsopgave… Citat. 
Interviewer: …det du problematiserer er faren ved at fragte en opgave med (fra virksomheden) som 
ikke er beskrevet på forhånd med de ting man egentlig ønsker (…)!? 
Læreren: Ja. Det kunne man vel godt ved at pille dele ud af opgaven og sige, at det må køre over 
flere omgange eller hvad ved jeg. Men så ryger luften i ballonen – eller interessens nyhed eller what 
ever. Det kunne også være man kunne lave en opgave, der startede her på skolen, som blev gjort 
færdig ude i virksomheden… (s.152n) 
 
 

6.4.2   Citater 141-146: 8. interview med en lærer 
 
Citat 143:  8. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Lærerens oplevelse af virksomhedernes manglende engagement i skolens arbejde. 
Citat. 
Altså ud fra de oplevelser som jeg har med mestre ikke, så i hvert fald på industriteknisk side, så er 
de stort set ligeglade med, hvad de laver på skolen. Det er mit indtryk.(…) Altså ud af 10 mestre, så 
er der kun to der er interesserede. (Interviewer: Hvorfor tror du det er sådan?) Jah… jeg må 
indrømme jeg har aldrig undersøgt det, men jeg tror (…) vi stadigvæk (har) den gamle ånd (…): 
mesterlære og sådan noget. ”Det er sgu stadigvæk det bedste”. (s.163ø) 
 
 
 
Citat 145:  8. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Skolens opgave: at fylde huller ud. Citat. 
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Sådan som det foregår i dag så går det mere med, at man snakker med eleven, og siger: ”Du skulle 
kunne alt det her. Hvad mangler du? Hvad har du ikke prøvet i virksomheden? Hvad skal vi i gang 
med?” Så det er en del af indholdet i uddannelsen. Det er nok skolen der stiller den mest indenfor 
industriteknikere. Typisk vil eleverne sige: ”Jamen jeg har stået ved den styring siden sidste 
skoleophold. Jeg har kun trykket på knapper.” ”Jamen har I ikke snakket om det…!?”, ”Jo, mester 
sagde godt nok, at det skulle vi så prøve på, men det er ikke blevet til noget?”. (s.165m) 
 
Citat 146:  8. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Faglige udvalg – manglende kvalitetskontrol. Citat. 
Interviewer: Har det faglige udvalg ikke nogen rolle at spille her? 
Læreren: Joh, det har de vel nok, men altså de blander sig jo ikke… de går jo ud og kikker på, om 
”har de der 7 maskiner, de skal have af forskellige slags”. De blander sig jo ikke i det daglige. Der 
står ikke nogen steder, at de skal lave en plan, at de skal være et år der, et halvt år der, tre kvart år 
der… Så mit indtryk det er (…) at det er skolen, der skal rette op i forhold til målet. (s.166m) 
 
 

5.3.11   Opsummering på lærer-interviewene 
 
I den traditionelle lærlingeundervisning involveres lærlingene ikke i planlægningen af 
undervisningen. Lærlingene keder sig i undervisningen, som primært er baseret på en 
”udfyldningsfunktion”. Undervisningen bliver ikke betragtet som en selvstændig didaktisk enhed, 
men primært skal undervisningen supplere oplæringen på virksomheden. Undervisningen på skolen 
er tydeligvis underlagt oplæringen på virksomheden.  
 
En lærer mener, at virksomhederne inden for hans branche ikke interesserer sig for hvad der sker på 
skolen. Kontakten mellem skole og virksomhed er primært baseret på informationer om lærlingens 
deltagelse i undervisningen.  
 
En lærer mener, at Praktikum kan motivere lærlingene, da virksomheden er aftager af det produkt 
lærlingen producerer.  
 
 

5.3.12   Pointer fra alle interviewene 
 
Indre motivation hos lærlingen: 
Lærlingenes indre motivation startes af to helt enkle forhold: 
1) At de får lejlighed selv at vælge hvad der skal arbejdes med og at de derefter arbejder 

selvstændigt (PPU-princippet) = projektorienteret og problemorienteret undervisning). 
2) At det de laver, skal anvendes af nogle brugere (autenticitets-princippet). 
Disse to grundlæggende søjler er forudsætningen for udviklingen af en høj fagidentitet, som kort 
fortalt handler om udviklingen af evnen til at samarbejde og evnen til at træffe valg. 
 
Samarbejde og imødekommenhed blandt virksomhederne: 
Mestrene giver udtryk for stor entusiasme for Praktikum 
Deres aktive og imødekommende deltagelse i undervisningen og evalueringen har været en 
drivende kraft i forsøget. Samarbejdet med virksomhederne har gensidigt grundskudt mange 
fordomme. Virksomhederne har givet udtryk for, at Praktikum har ændret deres lærlinge, så de har 
fået en langt mere motiveret og ansvarsbevidst lærling tilbage i firmaet. 
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Praktikum som system-innovator: 
Praktikum kan etablere erhvervsuddannelsessystemet som et ”system” og ikke som den historiske 
tradition i et virvar af atomiserede aktører. Et system er karakteriseret af en indre 
sammenhængskraft mellem aktørerne og at systemet næsten udvikler sig selv, hvis det er strukturelt 
koblet. 
 
Dette har blandt vist sig ved, at nogle virksomheder har reformuleret egen oplæringspraksis. Dette 
har været nødvendigt, da Praktikum skaber den indre sammenhæng i systemet: ændring et sted i 
systemet medfører ændringer andre steder systemet. Praktikum bliver således optikken, 
hvorigennem alle aktørerne strukturelt kobles sammen og skaber en sammenhængende 
afhængighed. 
 
Lidt flot kunne man sige, at ”Praktikum-som-system” bliver en selvstændig struktur, som kobler 
aktørerne skole, virksomhed og lærling sammen på en måde, så det skaber nye læringsbaner for 
disse. 
 
Mestrenes evner til at gøre sig anden ordens iagttagelser:  
En af vores største nyopdagelser var at iagttage virksomhederne og mestrenes store evner til det vi 
kalder for anden ordens betragtninger. Det at kunne sætte sig ud over egne tekniske-økonomiske 
interesser, fordi man kan se at det dels er en fordel for lærlingens læreprocesser og dels er en fordel 
for hele systemet. Dermed afgik endnu en fordom ved døden: at virksomhederne altid fokuserer på 
det profitable og egne rationaler.  
Denne motor – anden ordens iagttagelsen – er faktisk den mekanisme der er nødvendig, hvis et 
system skal ændres. Ellers fastholder man kun egne interesser – egne rationaler.   
  
Praktikum som skaber af forbedrede udstyrs – og efteruddannelsesmuligheder: 
I rigtig mange tilfælde har vi benyttet os af virksomhedernes ekspertise og udstyr. 
Undervisning har været gennemført som ”forlagt” undervisning: vi har været en hel dag på Stelton, 
hvor vi både så virksomhedens produktion og organisation, samt blev undervist i design og 
produktudvikling. Derudover deltog direktøren aktivt og kreativt i diskussionen om lærlingenes 
forslag til produkter. 
 
En sådan dag er ligeledes med til at skærpe lærernes indsigt og forståelse i nyeste 
produktionsteknologi og er medvirkende til at skabe et faglig og pædagogisk netværk. 
 
I det følgende afsnit gennemgås hvilken forsøgsramme der blev opstillet i forbindelse med 
gennemførelsen af forsøg med Praktikum.  
Denne forsøgsramme bliver dernæst evalueret: hvordan gik det så? Gik det som planlagt eller blev 
det noget ganske andet? 
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5.4   En forsøgsramme til udfoldning af Praktikum 

 
 
I det følgende ses den ramme, i hvilket intentionerne for gennemførelsen af et Praktikumforløb kan 
blev udfoldet. Dette er taget fra det første FoU-arbejde (FoU2000):  

 
1. Lærlingens projekt skal beskrives skriftligt i et samarbejde mellem skole og virksomhed. 

 
2. Lærlingen kan vælge at arbejde alene med projektet eller i lærlingegrupper, som kan støtte og vejlede 

hinanden. Over nettet kan man kontakte andre lærlinge på andre skoler eller udenlandske kontakter.  
 

3. Lærlingen ved, at bedømmelsen af hans arbejde primært vil blive lagt på evnen til at være 
refleksiv-under-arbejdet og dokumentationen af denne refleksivitet. Det er afgørende, at der er plads 
til eksperimenteren, diskussioner og faglige kiks.  

 
4. Lærlingen skal i en vekselvirkning mellem praktiske forsøg og diskussioner med andre aktører 

analysere projektopgaven. Det vil sige, at problemet skal fastlægges, og der skal udarbejdes en 
problemformulering. Dernæst afsøger lærlingen sit vidensfelt og supplerer eventuelt dette. Det vil 
blive nødvendigt at planlægge kursusfag og undervisningsmoduler i samarbejde med de øvrige 
lærlinge i læringsrummet. Lærlingen går på informationssøgning og debatterer dette i 
læringsrummet. Arbejdet foregår i dialog med virksomheden via e-mail.  

 
5. Den valgte løsning udføres i praksis, hvis der er ressourcer til det. Hvis skolen ikke har tilstrækkelig 

med maskinkraft til løsningen af opgaven, søger lærlingen. enten tilbage til egen virksomhed eller til 
en anden virksomhed, hvor han kan fa maskintid. Det afgørende er, at virksomhederne aktivt også er 
med i denne proces, og at alle løsningsforslag dokumenteres i en rapport. 

 
6. l læringsprocessen inddrager lærlingen fag, som kan kvalificere arbejdet. I praksisrummet eksisterer 

de fag, som bekendtgørelsen har fastlagt, samt de valgfag, som lærlingen har valgt. Fag, som ikke 
bliver tilstrækkeligt tilgodeset i Praktikum, afvikles i parallelle niere traditionelle 
undervisningsforløb. 

 
7. Lærlingen færdiggør eller delvis færdiggør sit projekt med tilhørende dokumentation. 

Dokumentationsfasen indeholder: overvejelser over målet, analytiske overvejelser over 
nødvendigheden/behovet for det nye produkt/proces set l relation til målet. Der gennemføres 
kriterieopstilling samt beskrivelse af forskellige løsningsforslag. Dernæst gøres overvejelserne over 
valget af løsningsforslag og de nødvendige løsningsmæssige afprøvninger. Den nødvendige tekniske 
dokumentation gennemføres i form af beregninger og tegninger (tegnet f.eks. i et Cad-systern), som 
ligeledes indføres i dokumentationen. Hvis produktet ikke er færdiggjort skal der foreligge en 
dokumentation for hvorfor, og hvad der mangler for at fa det afsluttet. Rapporten afsluttes med en 
grundig konklusion. 

 
8. Den afsluttende fase er gennemførelsen af et evalueringsmøde mellem de væsentligste aktører i 

læringsrummet. Faste deltagere er repræsentant(er) for skolen (en eller flere af lærlingens vejledere), 
repræsentant(er) fra lærlingens virksomhed, og andre evalueringsdeltagere (f.eks. en medlærling). 
Projektet gennemdiskuteres og vurderes i forhold til følgende 5 evalueringsparametre:  

 
Mening: Er arbejdet meningsfuldt? Har det flyttet nogle hegnspæle? Er målet nået? Er der etableret en 
helhed i lærlingens bevidsthed om sammenhængen mellem teknologisk udvikling og behovet for 
ændrede kvalifikationskrav? 
Praksis: I hvor høj grad har lærlingen: Handlet? Været aktiv? Været selvstændig i sin udforskning? 
Hvor stort har det faglige udbytte været? 
Fællesskab: I hvor stor en udstrækning har lærlingen brugt læringsrummet og de tilgængelige 
praksisfællesskaber? Været "social"? Opnået anerkendte kompetencer? 
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Udvikling: Har lærlingen inden for rammerne af fællesskaberne udviklet sig personligt? Skærpet sin 
faglige identitet mod et højere beredskab? Udviklet "højere fagidentitet"? 
Systemforståelse: Har lærlingen faet en forståelse af ny teknologis indflydelse på arbejdssituationen og 
arbejdsmarkedet som helhed, og på de ændrede arbejdsprocesser og deres betydning for faget - ikke 
mindst på sammenhængen mellem teknologisk udvikling og organisatorisk udvikling? 
 
Målet med Praktikum er bl.a. at styrke vekseluddannelsessystemet. Målet er at skabe en langt større 
sammenhæng og ligeværdighed mellem de to læringsrum og derigennem at styrke elevernes positive 
holdning til uddannelsessystemet, herunder ikke mindst skoledelen. Samtidig vil dette sikre, at 
lærlingene i langt højere grad bliver fastholdt i uddannelsessystemet, og at uddannelserne vil fremstå 
niere attraktivt i forhold til det øvrige ungdomsuddannelsesbillede. 
 
Dette betyder, at virksomheden i langt højere grad inddrages i uddannelsesplanlægningen og dermed i 
planlægningen af Praktikumforløbene. Kodeordene for elevkvalifikationerne skal bl.a. udspringe af 
deri nye uddannelsesreforms krav om individualisering og tage udgangspunkt i en profil, der bygger på 
kvalifikationer som omstillingsparathed, selvstændighed, innovation, refleksivitet, samarbejdsevne og 
omhu samt kvalitetsbevidsthed. 
 
Disse forandringer betyder også, at der må stilles nye og skærpede krav til både de lærere der 
underviser eller vejleder på skolerne, men også til de personer der er ansvarlige for oplæringen i 
virksomhederne. 
 
Ud over, at lærerne skal være kompetente håndværkere, vil det for flere lærere være nødvendigt at få 
styrket deres almene, personlige og menneskelige kvalifikationer. 

 
Det må kraftigt understreges, at eleverne ikke uden betragtelig mange forudsætninger kan arbejde 
meningsfuldt i Praktikum. Der er her tale om, at skabe en faglig identitet, så eleven får en begyndende 
evne til at identificere sig selv som en refleksiv praktiker. Denne identitet skal naturligvis bygges på et 
fundament af solide håndværksmæssige færdigheder. Blandt andet derfor er Praktikum placeret et 
stykke inde i lærlingens uddannelsesforløb. 

 
 

5.5  Hvordan blev rammerne så udfyldte? 
 
Følgende tager både sit udgangspunkt i nogle af de ovenstående intentioner, samt de udviklingsmål 
processen naturligt har opstillet:  
 
Den oprindelige tanke var, at skole, virksomhed og lærlinge i samarbejde skulle beskrive det 
produkt, som lærlingen skulle arbejde med i det kommende forløb. Dette skulle forgå på møder der 
var planlagt til at finde sted før Praktikumforløbet skulle starte. 

  
Det har vist sig, at det kan have uheldige konsekvenser, hvis man for hurtigt lægger sig fast 
på et produkt. Ingen steder udvikles et produkt for produktets skyld. Et produkt skal have en 
målgruppe og en idé – en idé til løsning af et problem, et behov, som målgruppen har. Det 
betyder, at det ikke er muligt at starte med en dækkende beskrivelse af det der skal arbejdes 
med, da dette netop bliver en del af den opgave lærlingen får. Nemlig at afdække problemets 
omfang og art og derefter finde de eller den bedste løsning på det pågældende problem.  
 
Vi – hermed menes lærere, virksomhed og lærling – har dog pligt til at bedømme omfanget af 
opgaven og de kvalifikationer, der er nødvendige for løsningen af opgaven og forsøge at 
holde opgavens omfang og faglighed inden for de kvalifikationer, der passer til det 
pågældende niveau hvor lærlingen befinder sig.  
Det antal møder vi havde tænke skulle finde sted før opstart af hvert forløb – ca. 2 – 3 møder 
– må vi nok erkende er for meget i forhold til hvad virksomhederne har mulighed for at deltage 
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i. Når alle parter får lidt mere erfaring med Praktikum vil 1 møde sandsynligvis være 
tilstrækkelig. 
Erfaringerne fra det netop afsluttede forløb er, at ca. 7 – 8 uger før Praktikum starter sendes 
meddelelse ud til virksomheder om det kommende forløb - samt indkaldelse til formøde. I det 
omfang det er nødvendigt, tages der telefonisk kontakt til virksomhederne, for at præcisere 
virksomhedernes og lærlingenes opgaver frem til det efterfølgende formøde. Dette formøde 
afholdes ca. 4 – 5 uger før Praktikumforløbet starter og har deltagelse af virksomheder, 
lærlinge og lærere.  
 
Mødets opgave er at diskutere og afklare de problemformuleringer som virksomheder og 
lærlinge møder op med. Denne afklaring kan ske ud fra blandt andet følgende overvejelser: 
  

•  Tager problemet udgangspunkt i virksomhedens arbejde? 
•  Er projektet formuleret som en problemløsning og ikke som et færdigt defineret 

produkt? 
•  Hvem er målgruppen? 
•  Skal der gennemføres nogen form for markedsanalyse? Skal der gennemføres 

test? Hvor stort er forarbejdet?  
•  Tager problemformuleringen udgangspunkt i det aktuelle faglige niveau som 

lærlingen befinder sig på?  
•  Er det en opgave der skal løses af lærlingen selv, eller skal der dannes en 

lærlingegruppe?  
 
 

I det netop afsluttede forløb var sammensætningen af grupperne: én mands gruppe, to mandsgruppe 
og en gruppe der bestod af fire. 

  
Grundlæggende er det vores holdning, at gruppearbejdet er en forudsætning for at opfylde 
kravene om samarbejde, fleksibilitet, procesarbejde, og at grupperne kan have glæde af 
hinandens virksomheder m.m.  
 
”Grupper” med 1 deltager er ikke tilfredsstillende. Dette er også den erfaring den pågældende 
lærling har gjort sig.  
Ligeledes er gruppen på fire for stor. Det betød let, at én kom til at befinde sig i en 
yderposition i forhold til resten af gruppen.  
I forbindelse med evalueringen med lærlinge og virksomheder er vi kommet frem til, at 
grupper på minimum 2 og maksimum 3 er det ideelle.  
 

Et af de meget væsentlige elementer i refleksionsarbejdet er gennemførelsen af anvendelsen af 
logbøger. Dette er i mange forskellige sammenhænge blevet forsøgt gennemført, men resultatet har 
ofte været nedslående. 

 
Vores erfaringer er, at logbogen er et meget væsentligt element i kommunikationen, men det 
er svært at få til at fungere. Nogle af eleverne formår ikke at skrive andet end korte sætninger, 
der ”kun” ridser op hvad der er sket. Rene beskrivelser. Andre har en bredere analytisk 
tilgang, så logbogen også bliver en slags læringsrum: hvad har jeg lært og hvordan har jeg 
lært den? 
Men et gennemgående træk er, at lærlingene i for lille omfang lægger vægt på, at det 
nedskrevne skal kunne bruges igen på et senere tidspunkt. Det vil sige, at det ikke er nok 
med en deskriptiv form, men at dele af undervisningen og læringen skal beskrives, uddybes 
og gøres anvendelig. Man kan sige, at her er et område, hvor begrebet ”ansvar for egen 
læring” kan have mening. 
 
Men trods alt er det lykkedes at gennemføre logbogssystemet gennem hele forløbet. Og det 
er tillige blevet en rutine, at der hver fredag sendes en samlet logbog til den enkelte 
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virksomhed. Det har virksomhederne været glade for. Også selv om visse af logbøgerne har 
været ret tynde i indhold, har det været rart for virksomheden at kunne følge med i hvad der 
sker på skolen.   
Vi må dog nok indse, at virksomhederne har svært ved at overkomme at melde tilbage på 
logbøgerne. Det havde vi ellers håbet på kunne være muligt. Logbogsformen har ikke fundet 
sin endelige udformning, men hvis logbogen skal virke som medie til 2-vejskommunikation, så 
skal det der sendes til virksomhederne også være udformet som spørgsmål og refleksioner, 
som lærlingene ønsker tilbagemelding på. Vi tror, at dette kan motivere virksomhederne til at 
melde tilbage. Dagligdagen er meget fortravlet på en virksomhed i dag. 
 
Men at få logbogen til at blive et relevant værktøj er en krævende proces. Vi har ikke været 
metodiske nok i vores introduktion af logbøger og hvad de skal bruges til. Man skal i den 
første uge bruge tid sammen med lærlingene når de skriver deres logbog og hjælpe dem med 
indhold og formuleringer. Primært er logbogen et reflektionsrum og ikke kun en 
dagsbeskrivelse.  
 
Logbogen bør som minimum indeholde følgende punkter:  

•  hvilke problemer er der opstået i løbet af dagen? 
•  hvad har jeg/vi gjort for at løse dem? 
•  hvordan blev de eventulet løst? 
•  hvad har jeg lært? 
•  dokumentation af faglige processer. 
•  eventuelle tegninger. 
•  eventuelle beskrivelser af maskinsystemer – tegnesystemer. 
•  planerne for næste uge. 

 
Opsamlende kan vi konkludere, at logbogen kan have tre forskellige funktioner: 
 

1. En beskrivelse af dagene – hvad er der sket og hvilke problemer er 
vi stødt ind i. 

2. Et reflektionsrum: hvad har jeg lært? Hvad kan jeg bruge det lærte 
til og hvordan hænger det sammen med hvad jeg ellers ved? 
Evaluering af eventuel undervisning. 

3. Kommunikation mellem skole og virksomhed. 
 
 

Der har i forløbet været lagt stor vægt på design- og udviklingsfasen. Lærlingene har været gode til 
at afdække problemerne og opstille mulige løsningsforslag. Ligeledes har lærlingene været i dialog 
med aftagerne eller slutbrugerne, som har medført et ændret eller fornyet syn på problemets løsning.  

 
Grupperne har på en god måde formået at bruge hinanden som sparringspartnere. Grupperne 
har arbejdet i en vekselvirkning mellem selvstændigt udførte opgaver og en løbende dialog 
med resten af holdet. Det har fungeret rigtig godt. Grupperne har været gode til at reflektere 
over de fremlagte problemstillinger og sammen kritisk vurdere lødigheden af diverse 
løsningsforslag. 
 
Som tidligere nævnt, så skal gruppestørrelserne være anderledes, men deres indbyrdes 
funktion og brug af hinanden er det vigtigt at fastholde.  
Lærlingene har været gode til at søge viden og råd hos aftagervirksomhederne. Alle grupper 
har enten i samlet flok eller for en dels vedkommende alene været på virksomheden for at få 
råd og ideer eller for at arbejde med problemet. Og de er alle steder blevet taget godt imod. 
 
Når en eller flere af grupperne er stødt på problemer, er de blevet taget op i plenum, og der er 
blevet planlagt kursusforløb med fagligt indhold, der svarede til deres behov. Vi har haft gode 
erfaringer med at køre korte undervisningsforløb på ca. 2 lektioner én eller to gange om 
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dagen. Oftest har vi brugt morgenlektionerne til undervisning, inden grupperne gik ud til deres 
arbejde.  
 
Et af vores største problemer i forbindelse med afvikling af Praktikumforløbet har været 
integration af grundfagene. På dette H2 forløb er det fra skolens side besluttet, at der skal 
være engelsk og naturfag – og de er placeret med seks lektioner i træk på hver af dagene 
onsdag og torsdag. Begge fag har ikke været en del af det der i øvrigt er foregået på forløbet. 
Det har betydet, at vi kun har haft tre dages undervisning til Praktikum. Det er nødvendigt, at 
der findes en løsning på dette problem. Naturfag burde være integreret med forløbet og i et 
vist omfang også engelsk. Men det kræver at samarbejdet med grundfagslærerne udvikles. 
  
 

Efter at lærlingene havde opridset flere løsningsmuligheder på problemet, blev der opstillet kriterier 
for udformningen og valg af den endelige løsning. Disse kriterier dannede udgangspunkt for 
hvordan de enkelte mulige løsninger blev bedømt.  

 
Lærlingene har fået teoretisk baggrundsviden om alt lige fra markedsføring, 
markedssegmentering, virksomhedsøkonomi, samt sparring med designlærere, undersøgelse 
af slutbrugergrupper og andet. Nogle af de kriterier der blev opstillet var forhold som 
design/udseende, produktionspris/kostpris, brugervenlighed/anvendelighed og meget andet 
(designtræet).  
 
I denne udviklingsproces har virksomhederne været en vigtig sparringspartner. Kontakten har 
både bestået af arbejde på virksomheder i mindre omfang, samt diskussion af projekterne via  
e-mail og telefon, og ikke mindst på midtvejskonferencen hvor virksomhederne viste stor 
interesse for lærlingenes arbejde og processer. Og denne interesse gjaldt også for andre 
virksomheders projekter.  
 
Også i den praktiske konstruktionsfase har virksomhederne været positivt aktive. Lærlingene 
har forelagt deres praktiske konstruktionstegninger og forslag for virksomheden, der så er 
kommet med kritik og ændringsforslag.   
 

 

Som nævnt er en bred vifte af almene fag blevet inddraget. Men efterhånden som processen skred 
frem og blev mere og mere konkret, så blev de mere værktøjsfaglige fag mere centrale i 
undervisningen. Som nævnt, så har vi været meget pressede af grundfagenes placering med to dage 
om ugen. De to dage – de to fag – skulle være inddraget i forsøget. 

  
Fagene, der er beskrevet i vejledningen til bekendtgørelsen er indgået i undervisningen på en 
meget naturlig måde. Værktøjslære er jo i denne forbindelse en nødvendighed, når vi kommer 
så langt, at produkterne skal fremstilles. Hele diskussionen om værktøjslære kommer til at 
indgå som en del af beslutningerne om emnets udformning og værktøjets opbygning, 
materialebeskaffenhed og driftsbetingelser på virksomhederne.  
I forhold til værktøjslære og teknologiintroduktion, har vi været på virksomhedsbesøg på 
Stelton A/S og prototypevirksomheden Scanbeck  med stort udbytte for lærlingene. Her så vi 
på henholdsvis snit/stans, pres, optræk, m.m. og på ekstrudering, sprøjtestøbning i ét og flere 
plastmaterialer.  
 
Fremstillingsteknologi blev en del af de diskussioner der opstod ved planlægningsarbejdet. 
Hvilke typer af teknologi ville være de bedste til løsning af denne og hint opgave? De har på 
holdet favnet meget bredt i valg af teknologier. Alt fra manuel bearbejdning over CNC til 
bearbejdning ved sænkgnist.  
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Af de tunge teknologier er det pt. kun trådgnist og CAM-bearbejdning, der ikke er blevet 
anvendt.  
Valgfagene er blevet brugt på CNC. Og behovene for CNC er kommet helt af sig selv i 
forbindelse med planlægning og fremstilling af lærlingenes værktøjer.  
 
Men igen må vi konstaterer, at der på grund af tidspres, er kommet en skævvridning som vi 
må se at få rettet op på. Alle de grundlæggende teknologier er der givet en fælles introduktion 
til. Men da arbejdet med de forskellige teknologier i praksis har været betinget af den 
arbejdsopgave de enkelte lærlinge var i gang med, så har nogle lærlinge fået større 
fortrolighed med nogle teknologier og mindre med andre. Og vice versa for andre.   
 
I forbindelse med fremstilling af værktøjskomponenter er situationen som følger. To af de tre 
grupper er kommet godt i gang med fremstillingen. Den ene af disse grupper – CD-cover – vil 
arbejde videre med projektet i virksomheden. Den anden – proptrækkeren – fortsætter på 
projektet når de kommer ind på H3 i uge 32/03.  
 
Den sidste gruppe – adapter til limpistol – nåede aldrig i gang med det praktiske arbejde. 
Dette skyldes blandt andet, at han var eneste lærling, der ikke havde merit for grundfag og 
derfor ikke kunne arbejde med sit projekt i to ud af fem dage om ugen. Så han besluttede at få 
så meget som muligt ud af den teoretiske del af undervisningen på skolen og som han sagde 
”det praktiske kan jeg sagtens lave på virksomheden”. Og som sagt så gjort. Aftalen med 
virksomheden blev så, at lærlingen fremstiller værktøjet til adapteren på virksomheden, og 
enten kommer ind på skolen og opstiller og afprøver eller vi kommer ud på virksomheden.  
 
Det eneste punkt hvor vi ikke formår at leve op til vores lokale undervisningsplan er, som det 
fremgår af ovenstående, i forbindelse med faget Justering og afprøvning af værktøjer. Da 
grupperne ikke nåede at gøre deres værktøjer færdige, var det ikke muligt at opstille dem i 
sprøjtestøbemaskinen eller pressen og dermed heller ikke muligt at justere og afprøve. 
 
I forbindelse med implementeringen af Praktikum på en uddannelse, er det nødvendigt at 
revidere de enkelte fags placering og sammenhæng i uddannelsesforløbet.   
 
Generelt om fagenes integration i undervisningen kan det siges, at vi som undervisere skal 
blive bedre til at sikre at alle fag bliver en naturlig del af Praktikum. Dette er forhåbentlig et 
problem vi kommer til at tage fat på med en revidering af den pædagogiske 
undervisningsplan. Denne vil få en central placering i det kommende arbejde med de nye hold 
der kommer til at starte på Praktikum.  
 
 

Praktikumforsøget blev gennemført midt i lærlingenes uddannelsesforløb(H2).  

Deres første hovedforløb (H1) var blevet gennemført uden det for øje, at lærlingene skulle starte på 
et uddannelsesforsøg. Det vil sige, at mange af lærlingene manglede en del forudsætninger, for at 
kunne arbejde i Praktikum. Herunder ikke mindst evnen til dokumentation. 

 
Men på trods af dette har lærlingene arbejdet meget seriøst og målrettet med både deres 
ideer og deres dokumentation. Vel kan det forbedres en del, men det er blandt andet noget af 
det vi, som lærere, skal have fokus på de næste forløb.  
Kritikken har været rettet mod, at der manglede en beskrivelse af samtlige mulige  
løsningsforslag, at der manglede en beskrivelse og argumentation for hvorfor de mulige 
løsningsforslag, der blev fravalgt, ikke var gode nok. Bedre analytiske overvejelser over 
nødvendigheden/behovet for det nye produkt/proces, samt en mere detaljeret beskrivelse af 
hvad der endnu mangler at blive færdiggjort og hvorfor dette mangler.  
Men alt i alt må det dog understreges, at lærlingene har arbejdet endog meget seriøst med 
den foreliggende dokumentation. 
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Det afsluttende evalueringsmøde var med deltagelse af lærlinge, virksomheder, lærere og ledelsen 
på skolen. Den oprindelige ide med at evaluere på mening, praksis, fællesskab, udvikling og 
systemforståelse blev vi enige om at fravige. Ikke at disse punkter var forkerte, men at vi ønskede at 
evaluere med udgangspunkt i målformuleringer fra bekendtgørelsen.39 

 
Lærlingene havde planlagt fremlæggelse af deres projekter og en vurdering af hvor langt de 
var kommet. Efterfølgende var der diskussion, som var delt i to dele. Den første del drejede 
sig om det rent værktøjsfaglige indhold i forløbet. Her var diskussionen rettet mod de fag som 
er beskrevet i vejledningen og hvorvidt disse mål er blevet opnået.  
Den anden del rettede sig mod de rent almene og personlige kvalifikationer, som de er 
beskrevet i vejledningen til værktøjsmagerbekendtgørelsen og som vi benyttede som 
erstatning for de oprindelige fem evalueringspunkter, som vi beskrev i vores FoU-
ansøgningen.  
For en anskueliggørelse har vi vedhæftet den evaluering som vi har foretaget af lærlingene til 
slut i forløbet. Se kapitel 4.  

                                                 
39  Innovation: Eleven kan udvikle en idé til et anvendeligt produkt 
Fleksibilitet: Kan fungere i et projektorganiseret undervisningsforløb og kan indgå i selvfungerende grupper i en åben 
værktøjsmodel 
Ansvarlighed: ansvarlighed for gruppens arbejde og arbejdsresultat mht. kvantitet og kvalitet og overholdelse af 
planlægningsterminer 
Ansvar for egen læring: Afdækning af faglige vidensbehov -  søgning og indhentning af manglende viden 
Kundebetjening: betydning af det menneskelige samvirkes for produktudviklingen. Etableringen - og betydningen af 
opretholdelsen af faglig kommunikation med både kollegaer og kunder 
Instruktionsteknik: Kendskab til præsentationsteknik. Kan instruere kollegaer. 
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5.6  Overblik – fagligt og pædagogisk 
 

 
Ideen var: Evaluering sagde: Innovation viste vej: 

At inddrage virksomhederne i 
skoledelen via evalueringer, 
sparring, undervisningsrum, 
logbøger 

Virksomhederne holdning til 
projektet har været den drivende 
kraft – uden denne 
opbakning/holdning ingen 
Praktikum.  
I løbet af undervisningen på H2 
har vi været på to meget 
lærerige virksomhedsbesøg og 
én virksomhed har også været 
anvendt som læringsrum.  
Logbogen været anvendt aktivt 
gennem hele forsøget. 

Dette perspektiv har fungeret 
godt – det faglige pres gør dog, 
at vi måtte begrænse kontakten 
til virksomhederne. 
Vi overvejer at udvikle dette 
samarbejde, da lærlingene har 
været meget tilfredse med 
besøgene (”man får et bedre 
overblik over branchen”). 
Anvendelse af logbog er 
bestemt anvendeligt, men skal 
fortsat udvikles i relation til 
kommunikation og som støtte til 
lærlingens læreprocesser 

At produktet kan anvendes af 
virksomhederne og at 
udviklingen er foregået i et 
samarbejde mellem lærling og 
virksomhed 

Dette er foregået meget 
tilfredsstillende på tre 
forskellige niveauer: 

- udviklingen er foregået i 
samarbejde med 
brugerne på 
virksomheden 

- udviklingen er foregået i 
samarbejde med 
virksomhedens 
udviklingsafdeling 

- udviklingen har været 
baseret på et 
dagligdagsproblem 

Væsentlig at 
produktudviklingen tager 
udgangspunkt i løsningen af et 
problem som nogle mennesker 
har og ikke i en god produktidé. 
At virksomhederne inddrages 
tidligere i forløbet – det vil sige 
at virksomhed og lærling er til 
formøde på skolen ca. 5 uger 
før start – fordi der skal være tid 
til at finde på gode problemer.  

At læringslysten er indre 
motiveret og ikke ydre 
motiveret 

Det har virkelig fungeret godt! 
•  lærlingene har reflekteret i 

deres grupper 
•  grupperne har brugt 

hinanden som 
refleksionspartnere  

•  lærlingene har brugt 
eksterne kilder (andre 
lærere, andre virksomheder) 

•  lærlingene har følt stor 
ansvarlighed over for deres 
projekt 

Lærlingene møder på skolen 
med en række kompetencer fra 
deres virksomhed.  
Projektarbejdet skal sikre, at 
lærlingene får sat fokus på deres 
manglende kompetencer og 
ikke så meget på hvad de kan i 
forvejen. 
Når man selv styrer sit forløb 
skal lærlingene lære at 
reflektere over deres stærke og 
svage sider og ikke kun bringe 
deres stærke sider i anvendelse. 
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På den anden side opvejes dette 
dog af, at Praktikumlærlingene  
langt hurtigere kommer til at 
arbejde selvstændigt. De 
tilegner sig helt enkelt de 
faglige discipliner hurtigere end 
normalt. 

At læringsrummet bryder med 
de traditionelle rammer i form 
af klasselokaler, værksted, 
skemafag, m.m.  

Det har fungeret godt. En stor 
del af teoriundervisningen har 
fundet sted, når problemerne 
har vist sig.  
Inddragelse af designlærer fra 
anden afdeling – inddragelse af 
produktudvikler fra en 
virksomhed.  
Væsentlig side af 
ideudviklingen skete i en 
undervisningssituation på 
Stelton. 

Når enkelte elever får 
teoriundervisning skal resten af 
holdet inddrages.  
Ikke al undervisning kan kobles 
på projekterne – denne del af 
undervisningen skal udvikles, så 
den tager et ”fagligt tonet” 
udgangspunkt, det vil sige at 
lærlingene skal kunne se 
sammenhæng mellem 
undervisning og deres egen 
livssituation. 

Plads til eksperimenteren  Det har fungeret primært i 
idefasen og 
produktudviklingsfasen, men i 
begrænset omfang i 
konstruktionsfasen. 

På H2 er denne fordeling i orden 
– først på et senere tidspunkt i 
uddannelsesforløbet vil 
lærlingene kunne fagligt 
eksperimentere.  
Et resultat af Praktikum er, at 
man ikke bare kan køre 
Praktikum på et eller to 
hovedforløb. Hvis lærlingene 
skal køre et Praktikumforløb, så 
skal det være fra første 
hovedforløb. 

Arbejde analytisk 
problemorienteret 

Der har systematisk været 
arbejdet problem- og 
projektorienteret: 
problemformulering, analyser, 
kriterieopstilling, 
løsningsforslag, vurdering af 
løsning, konstruktion. 

Metoden har atter vist sin 
berettigelse, da man altid kan 
rejse diskussionen om diverse 
ideer nu løser problemet. 
Helt centralt er det at dvæle i 
problem- og idefasen. 

Integration af grundfag Har fungeret i forhold til 
grundfaget ”produktudvikling, 
produktion og service” – dette 
fag har været det drivende fag i 
idefasen.  

Et af vores hovedproblemer. 
”Materialeforståelse”, som har 
været placeret i ”vort” regi har 
været overset.  
Men andre grundfag 
(fremmedsprog og naturfag) har 
været gennemført isoleret og i 
øvrigt kun for én lærling. 
Et strukturelt-, politisk og 
lærerkompetenceproblem.  
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Kan kun løses gennem målrettet 
indsats fra skolens ledelse. 
 
Stort dilemma at fagene er 
eksamensfag – men på den 
anden side skal eleverne have 
kvalifikationer til fortsat efter- 
uddannelse. 
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 Kapitel      :Anbefalinger 
 
 
 
 
I det forrige kapitel har vi meget grundigt beskrevet og evalueret forsøget med Praktikum. Det kan 
anbefales at læse dette kapitel 5 før dette kapitel, hvor anbefalingerne proaktivt er rettet fremad: 
hvad kan systemets aktører gøre ved lignede forsøg eller i forlængelse af Praktikumforsøget? 
 
 
 6.1  Generelle anbefalinger på baggrund af Praktikumforsøget 
 
 
I de år forsøget med Praktikum nu har været gennemført har vi kunnet iagttage en stadig større 
tilfredshed hos de deltagende virksomheder og de deltagende lærlinge. Ikke at alt har været perfekt, 
slet ikke. Alt dette er dokumenteret i kapitel 5. Praktikum som et fælles læringsrum fungerer 
anderledes, udfordrende og tilfredsstillende for alle de deltagende parter.  
 
Lærlingene bliver aktive, årvågne, deltagende og ansvarsfulde. De udtrykker sig nu positivt om 
skoleforhold. De oplever nu i langt højere grad et samarbejdende system. 
 
Virksomhederne bliver en aktiv part i lærlingenes skoleuddannelse via en faglig involvering i det 
fælles produkt; derudover har virksomhederne stillet sig til rådighed med deres viden, organisation 
og maskinpark, som vi i stort omfang har gjort brug af. Endelig har vi med stor succes forsøgt os 
med forlagt undervisning på en virksomhed (se blandt andet kapitel 3). 
Et af målene med Praktikumforsøget har været at teste, om virksomhederne ville deltage i forsøg af 
denne type. Her kan vi konkludere, at virksomhederne har været vores stærkeste samarbejdspartner 
– altså efter lærlingene. Virksomhederne har nedskudt alle fordomme man på forhånd kunne stille 
op omkring deres virke i et skoleforsøg.  
 
Lærerne har fået udviklet dels deres branchemæssige netværk og dels er de blevet udfordret og 
udviklet på deres faglige og pædagogiske kompetencer. Dagligdagen i Praktikum udvikler tætte 
relationer mellem lærere og lærlinge, da man nu er fokuseret på udviklingen af en produktide, som 
med stor sandsynlighed skal anvendes hjemme i virksomheden. Det er benzin med højt oktantal.  
 
Vi tror på, at Praktikum kan være en medvirkende grund til at unge mennesker går i lære. Hvis det 
rygtes, at man via sin læretid også kommer til at fungere som innovatør for sin virksomhed, tror vi 
på, at det kan trække nogle unge til fagene. Dette forhold kan vi kun gisne om. Til gengæld er der 
ingen tvivl om, at Praktikum kan være en vigtig faktor i fastholdelsen af lærlingene i uddannelsen.  
Praktikum skaber øjensynlig større selvværd og ansvarsfølelse hos lærlinge. Det er et læringsrum de 
kan vokse i, tage selvstændige initiativer og føre disse initiativer ud i livet. Der er kort sagt 
sammenhæng mellem teori og praksis.  
 
Der ingen tvivl om, at Praktikum er den rigtige retning – der er heller ikke tvivl om, at Praktikum 
kan finde mange forskellige udformninger alt efter behovet, der måtte være i forskellige brancher. 
Der må findes mange forskellige former for Praktikum.  
 

6 
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På denne baggrund af ovenstående kan vi varmt anbefale Praktikum til forsøg i andre brancher, 
andre erhvervsskoler og ikke mindst helt andre uddannelser, som anvender praktik i deres 
uddannelser. Vores fornemmelse er, at de fleste af disse uddannelser ikke helt har optimeret 
sammenhængen mellem deres teori og deres praktik  
  
 
 6.2  Anbefalinger til Undervisningsministeriet 
 
Praktikumprojektets største problem har været den manglende politiske, fagpolitiske og 
skolemæssige styring. Som omtalt tidligere blev projektet kraftigt beskåret og ud med badevandet 
røg hele den organisatoriske styring, som så blev lagt i hænderne på en lokal ledelse og 
projektdeltagerne. Dette har nærmest været en katastrofal fejl, som har fået projektet til i perioder at 
sejle i rørt sø. I bakspejlet kan vi nu se, at kun på grund af virksomhedernes massive opbakning 
omkring forsøget (se kapitel 5) har gjort, at vi i dag med en god følelse kan slå det sidste punktum i 
Praktikumforsøget. 
 
Vi skal derfor ikke alene anbefale, men konstatere som en nødvendighed, at forsøg som 
Praktikum, som involverer hele uddannelsessystemet, alle aktørerne og institutionerne, skal placeres 
i en styringsmæssig ramme via en nedsat gruppe med deltagere fra ministeriet, skolen, 
virksomhederne, de faglige organisationer og lærerne. 
 
Vi er på det rene med at erhvervsuddannelsessystemet er blevet kraftigt decentraliseret og at 
ministeriets ressourcer til at følge udviklingen på skolerne er blevet kraftigt reduceret. 
 
Vi skal derfor anbefale, at styringen af projekter som Praktikum, som er finansieret af 
Undervisningsministeriet, sker med deltagelse fra det politiske niveau. Vi kan og skal ikke blande 
os i ministeriets ressourcer og anvendelse af disse, men blot konstatere behovet for en sådan styring 
og sparring er en stor nødvendig. Denne styring handler ikke kun om en overordnet styring via for 
eksempel en styringsgruppe, men i lige så høj grad at ministeriet deltager som aktiv 
sparringspartner i forhold en pædagogisk og faglig udvikling.     
 
Konsekvenserne af en manglende politisk styring og sparring er blandt andet at mulighederne for en 
spredning af resultaterne af pædagogiske og faglige forsøg ikke i så høj grad spredes via 
ministerielle kanaler. Forudsætningen for en mindre ministeriel involvering i projektfasen er så, at 
andre står parat til at overtage arbejdet på dette niveau. Her kan det så konstateres, at vi ikke er 
blevet kontaktet eller forespurgt af nogle fagligt politiske organisationer. På den anden side 
modtager vi gerne berettiget kritik af ikke at have taget initiativet til at nedsætte en styregruppe. På 
den anden side er der heller ikke andre, der har taget initiativet. Begge dele må vække til eftertanke. 
Man kan sige, at der med den ministerielle tilbagetrækning på arenaen er skabt et tomrum, som ikke 
er blevet overtaget af andre aktører.  
 
På baggrund af ovenstående vil vi anbefale, at man i projektbevillingen afsætter ressourcer til 
deltagelse af en ekstern evalueringsperson. Det må være afgørende, at større projekter kan følges 
med kritiske og innovative øjne hele vejen gennem projektet.   
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 6.3   Anbefalinger til skoleledelserne 
 
Praktikumforsøget har skullet kante sig igennem systemer af fordomme, politiske 
interessestrukturer, stive faglige strukturer, forældede eksamensfag, skematraditioner og rigtig 
meget andet. 
 
Vekseluddannelsessystemet i dansk udformning kan karakteriseres som grundlæggende indlejret i et 
målrationelt rationale (se blandt andet kapitel 2). Konsekvensen af dette er, at uddannelserne 
gennemføres i nogle læringsformer, hvor det subjektive element stort set er elimineret. En del 
interview med lærere viste dette: 
  

Citat 145:  8. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Skolens opgave: at fylde huller ud. Citat: 
Sådan som det foregår i dag så går det mere med, at man snakker med eleven, og siger: ”Du skulle 
kunne alt det her. Hvad mangler du? Hvad har du ikke prøvet i virksomheden? Hvad skal vi i gang 
med?” Så det er en del af indholdet i uddannelsen.  
 
Citat 146:  8. interview med 1 lærer 
Kommentarer: Faglige udvalg. Citat: 
Interviewer: Har det faglige udvalg ikke nogen rolle at spille her? 
Læreren: Joh, det har de vel nok, men altså de blander sig jo ikke… de går jo ud og kikker på, om ”har 
de der 7 maskiner, de skal have af forskellige slags”. Der står ikke nogen steder, at de skal lave en plan, 
at de skal være et år der, et halvt år der, tre kvart år der… Så mit indtryk det er (…) at det er skolen, der 
skal rette op ift. målet. (s.166m) 
 

Uddannelse har i denne forståelse primært en opfyldningsfuktion. Med forsøget med Praktikum har 
vi faktisk måtte konstatere et strukturelt systemnedbrud. Praktikum er nemlig ikke blot et andet syn 
på læring, men også et andet syn på måden at organisere skolen som system på. I det normale 
system ved man oftest hvor lærlingen befinder sig og hvad han beskæftiger sig med. De render ikke 
meget rundt og glæder sig til fyraften. 
 
I Praktikums forskellige læringsrum møder vi lærlinge, som meget hurtigt begynder at stille 
besværlige spørgsmål, færdige tegninger eksisterer ej heller, ofte har skolen hverken tilstrækkelig 
kapacitet eller lærerviden til hjælpe lærlingene med alle spørgsmål de måtte stille og kollegaer 
mener, at lærlingene ikke lærer det de skal. Lærlingene farer meget rundt, og man ved ikke altid 
hvor de i verden befinder sig. 
 
Dette medfører ofte spændinger, som bunder i to vidt forskellige læringsmæssige tilgange. Ofte har 
vi været i forsvarsposition, når vi har skullet begrunde vores ideer og handlinger. 
 
Vi anbefaler derfor følgende: En forudsætning for at få store forsøg som Praktikum til at lykkedes 
på alle planer er derfor, at skolens ledelse dels melder ud, at forsøget er forankret i skolens politik 
og dels at de deltager i projektets konkrete ledelse og gennemførelse. De skal vise begejstring, vilje 
og gå forrest og ikke blot være administratorer. 
 
Vi er stødt ind i følgende typer af problemer, hvis løsning forudsætter et ledelsesmæssigt 
engagement og involvering: 
 

1) Praktikum bryder gamle strukturer og mønstre op. Der stilles nye krav til aktørerne, som i 
stort omfang forsøger at leve op til forsøgets rammer, men strukturerne er ikke tilpassede: 
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•  det er svært om ikke umuligt at tilpasse grundfagene (eksamensfagene) til Praktikum 
•  nogle elever kan få merit for nogle fag – andre ikke. Dette vanskeliggør at fastholde en 

helhedsopfattelse i Praktikumundervisningen. 
 
Problemet er dels politisk og strukturelt: Hvordan er de almene områder er placeret i 
uddannelsessystemet? Besvarelsen af dette spørgsmål er placeret i det lovgivende system. 
 
Vi vil derfor anbefale skoleledelserne at starte en pædagogisk udvikling, der gør op med, at en 
del grundfag stadig lever deres eget autonome liv uden tilknytning til lærlingenes faglige 
uddannelse. Dette problem er også et skoleanlæggende, som kræver lokalt initiativ. Dette 
problem eksisterer uafhængigt af Praktikumforsøget, men har umuliggjort et fuldt íntegreret 
forsøg. 
 
2) Vi vil ligeledes anbefale en skoleledelse sideløbende med forsøg med Praktikum at 

opgradere hele lærergruppen fagligt og ikke mindst pædagogisk. For at komme 
uhensigtsmæssig modstand i møde bør man i forsøget involvere størstedelen af 
lærergruppen enten gennem direkte undervisningsinddragelse eller ved sidemandsoplæring. 
Ledelsen bør tage initiativer til pædagogisk efteruddannelse eksempelvis via eksterne 
oplægsholdere eller ved gennemførelsen af pædagogiske dage.  

 
En massiv konsekvens af en manglende udvikling og involvering er, at lærergruppen deles i to 
lejre. En begejstret projektlejr og en anden lejr, hvor bekymring, modstand og decideret 
afstandstagen eksisterer. Der sker en polarisering af lærergruppen og en positionering i forhold 
til hinanden, som på sigt kun kan føre til pædagogisk og faglig stagnation. 

 
3) Vi vil anbefale at skolernes ledelse udvikler evnen til anden ordens betragtninger (se blandt 

andet kapitel 2). Forudsætning for kunne udvikle uddannelserne er at man kan se 
uddannelsessystemet som et strukturelt hele, hvor man er afhængig af hinanden og hvor 
enhver form for chauvinisme uvilkårligt fører til magtkampe. Derfor er det nødvendigt med 
evnen til anden ordens betragtning, som man kan kaldes en form for uddannelsespolitisk 
empati. Man skal kunne se længere end til væggen med budgetter og finansieringer - se 
længere end til sit eget økonomiske rationale. At man kan vurdere andre deltageres 
økonomiske, politiske og uddannelsesmæssige rationaler som legitime og støtteværdige, 
selvom man på kort sigt må placere egne interesser lidt i baggrunden til fordel for helheden. 
På kort og godt dansk betyder dette, at man skal udvikle sine evner til at lytte til andres 
holdninger og meninger og inddrage dette i sit beslutningsgrundlag.  

 
 

 6.4  Anbefalinger til lærerne 
 
 
Vi anbefaler flere forsøg med Praktikum inden for andre brancher og uddannelser. 
Og hvordan kommer man som lærer i gang med forsøg med Praktikum eller Praktikumlignende 
forsøg? Det kan der udarbejdes en relativ simpel køreplan for: 
 

1) Diskuter denne rapport med en række kollegaer og undersøg stemningen for at ændre på 
undervisningen. 
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2) Hvis I beslutter jer for at komme i gang kontaktes lokalledelsen. Og det skal igen 
understreges, at der er ikke tilstrækkeligt med en administrativ godkendelse. Ledelsen skal 
ville det fuldt ud, bakke op omkring forsøget og skaffe midler til det. Se i øvrigt det 
foregående afsnit 6.3.  

3) Dernæst skal I i samarbejde med ledelsen bringe sagen op over for branchens faglige udvalg 
og det lokale uddannelsesudvalg. 

4) Og der skal arbejdes i felten. Der skal tales med en række virksomheder om hvordan de ser 
på et forsøg med Praktikum. Det er helt afgørende at ideen kan sælges til branchens 
virksomheder. Her kan man finde en del inspiration i vort første projekt FoU2000. 

 
Praktikum er en anden måde at bedrive læring på. Derfor skal der også i samarbejde med ledelsen 
opstilles rammer for hvad forberedelsestiden skal bruges til. For eksempel skal en lang større del af 
forberedelsen ligges i marken i samarbejde med virksomhederne og i mindre udstrækning i 
udarbejdelse af undervisningsbilag og andre mere traditionelle undervisningsmidler. Undervisning i 
Praktikum kan kun overleve, hvis læringen kan ske inden for rammerne af de opstillede budgetter.  
 
       
 6.5  Anbefalinger til de faglige organisationer 
 
Fra fagets faglige udvalg har vi fået god opbakning og støtte i projektets opstartsfase. 
Udvalget har meldt tilbage, at de beredvilligt kunne stille med folk til diverse styringsgrupper. 
På et meget tidligt tidspunkt i projektforløbet skrev sekretæren for udvalget et brev, som klart viste 
udvalgets opbakning til forsøget. En brev af den karakter er en af de nøgler, der er nødvendige, hvis 
man skal lukke sig ind til videre diskussion i Undervisningsministeriet. 
 
I projektets gennemførelsesfase har vi ikke hørt noget til hverken det faglige udvalg eller det lokale 
uddannelsesudvalg. Dette skyldes, som skrevet, primært nedskæringen af projektet. Vi har dog ikke 
været helt uden kontakt med organisationerne, da et af medlemmerne af det lokale 
uddannelsesudvalg havde to lærlinge med i forsøget. Denne kontakt har også været af uvurderlig 
betydning.  
 
Alligevel vover vi det ene øje i følgende anbefaling: De faglige organisationer kunne være mere 
proaktive i den faglige og pædagogiske udvikling på skolerne. De kunne måske i højere grad være i 
kontakt med undervisningen, lærerne og lærlingene ved i højere grad at deltage i skolens aktiviteter 
 
Afslutningsvis kun kort, at vejen har været lang og nogen gange meget knoldet og besværlig, men 
det har været al umagen værd, fordi vi er overbeviste om, at Praktikum kan være vejen, der kan 
bære erhvervsuddannelserne videre frem ikke mindst til glæde for vores unge mennesker, hvorom 
det hele jo i virkeligheden drejer.    
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 BILAG 
 
 
Bilag 1 

København d. 23. august 2000  

Nyhedsbrev nr. 1.  
 
Til:  
Styregruppemedlemmer, Virksomheder, Skoler, lærere og øvrige kontakter.  
 
Det ser nu ud til, at der er sammensat en arbejdsdygtig styregruppe. Der er endnu lidt usikkerhed 
med hensyn til Skive tekniske Skole, da der har været en del omrokeringer i ledelsen. Men indtil 
videre er det Ulrik Eriksen der er kontakten fra Skive.  
 
Styregruppens medlemmer:  
Henning Hedenfeldt, Det faglige udvalg 
Hans Lund Nielsen, Det faglige udvalg, 
Driftsleder Grundfos International A/S  
Gert Svendsen, Det faglige udvalg, Dansk 
Metal 
 
Flemming Petersen, Det lokale 
uddannelsesudvalg, Metal København 
Henning Hansen, Det lokale 
uddannelsesudvalg, BBI  
 
Knud Erik Ahler, Inspektør Københavns 
tekniske Skole  
Hans H. Koch, Københavns tekniske Skole  
Søren Lundsgaard, Københavns tekniske 
Skole  
 
Ulrik Eriksen, Skive tekniske Skole 
 
Torben Jørgensen, Foreningen af Danske 
Værktøjsfabrikanter 
Knud Albæk, Foreningen af Danske 
Værktøjsfabrikanter 
 
Hans H. Koch er udpeget som projektleder fra 
Københavns tekniske Skole og vil stå for den 
løbende kontakt mellem skoler, 
virksomheder, styregruppe, lærere og ledelsen 
på skolerne.  
 
Projektets forløb til dato:  

- Det endelige projekt er afleveret til 
ministeriet.  

- Der er nedsat en politisk styregruppe 
- Projektet har vundet en pris på 50.000 kr. 

i en idékonkurrence udskrevet af Dansk 
Arbejdsgiverforening. Dette har medført 
skærpet opmærksomhed på projektet med 
bl. a. artikelskrivninger.  

- Skolen har ifølge et kommissorium 
nyindrettet et forsøgsværksted for 
Maskin- og Værktøj således, at man i 
større omfang kan leve op til 
erhvervsuddannelsesreformens krav om 
individualisering og på længere sigt kan 
leve op til de krav der må stilles til et 
kommende forsøg med Praktikum.  

- Der er på Københavns tekniske Skole 
udpeget lærere der skal deltage i 
forberedelsen af forsøgsforløbet.  

 
Arbejdsplan for den kommende tid:  
- Indledende skal det siges, at betingelsen 

for at det nuværende arbejde kan fortsætte 
og Praktikum kan realiseres er, at 
ministeriet ser positivt på en ny 
ansøgning. Det vil sige, der skal bevilliges 
penge, før vi kommer meget længere.  

- Der er startet et Hovedforløb 1 (H1) på 
Københavns tekniske Skole som skal 
arbejde i det nye forsøgsværksted. 
Erfaringerne fra dette skal bl.a bruges til 
at vurdere hvilke forudsætninger disse 
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elever skal bibringes for senere at kunne 
gennemføre et Praktikumforløb.  

- Hans H. Koch og Søren Lundsgaard vil 
besøge Skive tekniske Skole for at få 
Praktikum implementeret begge steder 
sideløbende.  

- Der vil blive gennemført møder internt på 
skolerne og med Undervisningsministeriet 
for tilrettelæggelse af det videre forløb. Vi 
håber naturligvis, at ministeriet fortsat vil 
støtte projektet.  

- Der vil blive afviklet møder med de 
virksomheder der har været inddraget i det 
forberedende arbejde med Praktikum. Der 
vil blive fremlagt en konfirmeret liste over 
de virksomheder der ønsker at deltage i 
det kommende forsøg.  

- Der skal indkaldes til styregruppemøde i 
løbet af september eller oktober.  

- Der skal inden udgangen af året afholdes 
et møde med alle involverede parter, hvor 
Praktikum forsøget vil blive præsenteret 
og diskuteret blandt samtlige aktører.  

 
Dette var alt for denne gang. Er der spørgsmål 
eller ideer til Praktikum er man mere end 
velkommen til at kontakte Søren eller 
undertegnede på ovenstående E-mail adresse 
eller der kan ringes til undertegnede privat på 
tlf: 35 35 03 32.  
 
Jeg forventer, at der vil komme et nyhedsbrev 
ca. en gang om måneden.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Hans H. Koch  
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København d. 20. oktober 2000  

Nyhedsbrev nr. 2.  
Til:  
Styregruppemedlemmer, Virksomheder, Skoler, lærere og øvrige kontakter.                                          
________________________________________________________________________________
 
Nyt styregruppemedlem 
Der er siden sidst sket en udskiftning af ét af 
styregruppemedlemmerne. Det drejer sig om 
Hans Lund Nielsen, Det faglige udvalg, 
Driftsleder Grundfos International A/S, der er 
trådt ud og er blevet erstattet af Finn 
Brøndum, Grundfos International A/S.  
 
Offentlighed 
Praktikum er i artikkelform blevet bragt i 
undervisningsministeriets blad Uddannelse. 
Dette nummer har været et temanummer med 
overskriften ”Learning Lab Denmark” og 
fungerer som baggrundsmateriale til Learning 
Lab-Denmark konferancen, der er indkaldt til 
på Hotel Scandinavia d. 6. og 7. November 
med titlen ”Læring 2000”.  
Desuden er der skrevet om Praktikum i DtL-
nyt og Teknisk skoleblad.  
 
Møde mellem de tekniske skoler 
Der har i slutningen af september været 
afholdt møde med Skive tekniske Skole. I 
mødet deltog uddannelseschefen, 
uddannelseslederne for 
værktøjsmagerafdelingen og repræsentanter 
for lærergruppen.  
Mødet blev afholdt i en meget positiv ånd og 
vi kan nu konkludere, at arbejdet med 
Praktikum kan fortsætte på begge sider af 
bælterne.  
 
Interne møder på Københavns tekniske 

Skole 
Man er for tiden i gang med interne møder 
med lærerne på Københavns tekniske Skole, 
for så nøjagtigt som muligt at beskrive et  
Praktikumforløb. Dette er blandt andet med 
henblik på at sikre, at de nødvendige 
kvalifikationer er til stede i lærergrupperne og 
hvilken form for efteruddannelse der vil være 
nødvendig.  
 

Forsøgsværkstedet på Københavns 
tekniske Skole  

Forsøgs forløbet med en første 
hovedeforløbsklasse i det nye værksted er nu 
afsluttet. Der foreligger endnu ikke en 
evaluering af forløbet. Så snart denne 
forligger vil vi bringe de sidste nye meldinger 
fra den.  
 
Ombygning på Skive tekniske Skole 
Da Skive tekniske Skole står over for større 
ombygninger, er vi blevet nødt til at udsætte 
ikrafttrædelsesdatoen for Praktikum. Tanken 
var, at det skulle være startet i begyndelsen af 
det nye år, men med de nye planer på Skive, 
er det nødvendigt at udsætte projektet ca. et 
halvt år. Så vi regner med at komme i gang 
efter sommeren 2001.  
 
Ansøgning til ministeriet  
På baggrund af den udsættelse, der skyldes 
ombygning på Skive tekniske Skole, har vi 
besluttet at udskyde vores ansøgning til 
ministeriet en smule. Vi regner med at den 
ligger klar i ministeriet ultimo då eller primo 
næste.  
Som konsekvens af dette er de planlagte 
styregruppemøder, lokale 
planlægningsmøder, virksomhedsmøder, mm. 
udsat til starten af næste år.  
Ligeledes vil det planlagte møde med alle 
involverede parter blive udsat til først i det 
nye år.  
 
Årets sidste!! 
På baggrund af udsættelsen har vi besluttet, at 
dette er det sidste nyhedsbrev i rækken indtil 
ansøgningen er kommet igennem og arbejdet 
igen kan optages.  
 
Jeg kan stadig kontaktes på hhh@kts.dk  
 



 

 

Nyhedsbrev nr. 3.  
Til:  
Lærere i EUD-afdelingen ved Københavns tekniske Skole, insp. Dorthe Frost, ud
Petersen, Udd. chef Frede Frandsen og udd. leder Ulrik Eriksen begge ved Skive
udvalg ved Henning Hadenfeldt, Det lokale uddannelsesudvalg, foreningen af da
(FDV) ved sekretær Knud Albæk og formand Kim Nielsen, involverede og inter
lærere og øvrige kontakter.  

 

Bevilling til Praktikum – nu kører vi på!! 
Det må nu kunne konstateres, at der er gået en 
rum tid siden vi udsendte det sidste 
nyhedsbrev. Flere har spurgt, om der 
overhovedet var tegn på at bevillingen kom.  
Men tålmodighed er en dyd. I efteråret 2001 
kom der svar fra Ministeriet om, at der er 
afsat godt en ½ million til vores videre 
arbejde.  
 
Det er et anseeligt mindre beløb end det vi i 
første omgang havde søgt om, men med de 
nødvendige tilpasninger regner vi med at det 
kommer til at løbe rundt og tilmed bliver en 
stor udfordring og meget spændende.  
 
De nødvendige tilpasninger.  
Oprindeligt var det meningen, at forsøget 
skulle have fundet sted sideløbende på Skive 
tekniske Skole og Københavns tekniske 
Skole. Det bliver nu med udgangspunkt i 
skolen i København at forsøget kommer til at 
køre, men forhåbentlig med Skive som 
samarbejdspartner.  
Dette er den største enkeltstående nedskæring 
vi har måtte foretage i budgetterne, men ikke 
det eneste.  
Vi har ligeledes været nødt til at skære den 
meget omfattende eksterne følgegruppe, som 
vi havde i tankerne skulle have været 
følgegruppe for Praktikum, helt væk.  
Også den lokalt skolebaserede følgegruppe er 
blevet ramt af nedskæringerne og er blevet 
betydeligt reduceret.  
 
Hvem er projektgruppen? 
Kernegruppen på Københavns tekniske Skole 
består af tre lærere. Det er Bjarne Christensen, 

Søren Lundsgaard o
Disse lærere vil alle
undervisningsteam d
hovedforløbene på 
Værktøjsmagerudda
 
Hvad skal der ske
Som forsøgsgruppe 
hovedforløb – H2 - 
efteråret 2002 og so
2003.  
Vi vil i løbet af forå
virksomheder, der h
pågældende forløb, 
interesse i at deltage
Vi forventer, at vi s
samtlige virksomhe
skoleperioden. Vi sk
undersøge hvilke ty
have en direkte inte
virksomheder og de
skabe en direkte sam
lærlingenes skoleop
praktikvirksomhed. 
Vi vil i projektgrupp
projekter, som kan f
for virksomhederne
 
Virksomhedskonfe
Som en indledning t
til en virksomhedsk
Som kernegruppe v
virksomheder der ha
involverede skolepe
udtryk for at de øns
men også andre virk
lyst og interesse i pr
velkomne.  
København d. 21. januar 2002. 
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København d. 6. november 2002.  

Nyhedsbrev nr. 4.  
Til:  
Lærere i EUD-afdelingen ved Københavns tekniske Skole, inspektør Dorthe Frost, 
uddannelsesleder Flemming Nyvang Petersen, Uddannelseschef Frede Frandsen og 
uddannelsesleder Ulrik Eriksen begge ved Skive tekniske skole, Fagkonsulent Johnny Kristensen, 
UVM, Det faglige udvalg ved Henning Hadenfeldt, Det lokale uddannelsesudvalg, foreningen af 
danske værktøjsfabrikanter ved sekretær Knud Albæk og formand Kim Nielsen, involverede og 
interesserede virksomheder, lærere og øvrige kontakter.  

 

 
Møde d. 22. oktober 2002 med virksomheder 
og lærlinge.  
Vi indkaldte de virksomheder der skal have 
lærlinge på den kommende skoleperiode. Det 
drejede sig om 10 virksomheder. Men siden 
har én virksomhed flyttet sine 2 lærlinge fra 
dette ophold til en anden skoleperiode. 
Således er holdet nu på 8 lærlinge.  
Der var før mødet udsendt materiale til alle 
virksomheder og lærlinge, med en dagsorden 
for mødet.  
Vi kan allerede nu konstatere, at et sådan 
møde burde ligge tidligere – mindst 4 uger før 
opstart – og følges op af et møde umiddelbart 
før vi går i luften. Dette er en klar tilbage 
melding fra de lærlinge der nu er i gang på 
Praktikum.  

Projekter  
Efter en kort indledning om Praktikum gik vi 
over til at tale om ideer til projekter.  
Den ene gruppe tog udgangspunkt i en projekt 
ide som A/S Stelton have medbragt (en 
proptrækker) og den anden gruppe tog 
udgangspunkt i PR-ideoplægget som vi var 
kommet med.  
Begge grupper var på det efterfølgende 
plenum enige om, at det ikke ville være noget 
problem at finde projekter der ville være 
egnede til Praktikum.  
Der blev hurtigt enighed om, at man ønskede 
en mail- og adresseliste sendt rundt til alle 
medvirkende, således at man havde mulighed 
for at kontakte hinanden direkte. Dette er nu 
gjort.  

Virksomheder, evaluering og besøg  
Alle virksomheder gav udtryk for, at man 
ønskede at deltage i evaluering af forløbet. 
Det er blevet besluttet, at der vil være 

midtvejsevaluering i uge 49 eller 50 og en 
slutevaluering i uge 4 i det nye år.  
Ligeledes blev der givet udtryk for, at 
lærlingene er velkomne til at kontakte 
virksomhederne i forløbet og aftale møder om 
viden, maskiner, virksomhedsforlagt 
undervisning, m.m.  
Enkelte virksomheder gav udtryk for, at man 
gerne vil lægge hus til en halv eller hel dag, i 
det omfang der skulle blive behov for det.  

Konklusion på mødet  
Alt i alt må det siges, at det var en succes. Der 
blev – og er efterfølgende blevet givet – 
udtryk for at det er godt at mødes og ”få nogle 
ansigter på”.  
Men det vil være en fordel, at vi får noget 
mere tid til at diskutere mellem virksomheder 
og lærlinge før vi starter forløbet. Projekterne 
kunne,  ved en tidligere opstart, have været 
modnet en smule mere.  

Lige nu  
Vi er nu i gang med den første uge på 
Praktikum. Det har fået en god opstart og der 
er en god stemning.  
Vi vil ikke gå så meget i dybden med indhold 
lige nu, men vende tilbage om dette i et 
senere Nyhedsbrev. Dog skal det lige siges, at 
vi på nuværende tidspunkt arbejder med tre 
forskellige projekter, som vil danne 
udgangspunkt for de grupper der kommer til 
at arbejde. Det er henholdsvis en proptrækker, 
en CD-holder og en kobling til en limepistol. 
Det er alle tre meget spændende projekter, 
men også meget omfangsrige, så vi regner 
allerede nu med, at de kommer til at strække 
sig over både Hovedforløb 2, som er det vi er 
i gang med nu og det efterfølgende 
hovedforløb.  
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Bilag 2 
 

Indkaldelse til fyraftensmøde om Praktikum 
 
I uge 45 skal virksomhedens lærling på skole. Dette skoleophold vil blive afviklet som forsøg – et 
forsøg med støtte fra Undervisningsministeriet. 
 
Forsøget har fået navnet Praktikum, da vi I al beskedenhed vil forsøge os med nogle læringsformer, 
der knytter skoledel og praktikdel bedre sammen. Vi hører jo desværre ofte fra lærlinge (og mestre), 
at skoleopholdene ikke lever op til forventningerne.  
 
Hvis det skal lykkes generelt at udvikle en bedre lærlingeuddannelse, så er det nødvendigt at skole 
og virksomhed sammen forholder sig aktivt til lærlingens uddannelse og ikke arbejder i forskellig 
retning.  
 
Vores grundlæggende idé er ganske simpel: hvis skolen og virksomheden skal samarbejde, så skal 
der være noget ordentligt at samarbejde omkring. En betydelig motivationsfaktor for en lærling er, 
at det han/hun arbejder med har en brugsværdi – at tingene skal bruges til noget. Derfor skal 
skoleopholdets faglige indhold tage sit udgangspunkt i et behov virksomheden har – ikke sådan at 
forstå, at lærlingen skal gennemføre almindelig produktion på skoleopholdet, men at lærlingen kan 
eksperimentere og forholde sig aktivt i forhold til et problem, som er relevant for virksomheden. 
Arbejdet med at løse dette problem skal naturligvis også leve op til fagets bekendtgørelse.  
 
En forudsætning for at dette forsøg kan blive en succes er, at virksomheden er en aktiv medspiller i 
forhold til følgende områder: 
•  hjælpe og diskutere med lærlingen vedrørende et relevant problem virksomheden ønsker løst 
•  at deltage i en midtvejsevaluering og en slutevaluering på skolen (eller på virksomheden) 
 
Man kunne forestille sig forskellige forsøgsprodukter, arbejde med nye materialer, hjælpeværktøjer 
til afhjælpning af problemer i produktionen eller andet. 
 
At finde et relevant problem lærlingen kan arbejde med er ikke altid lige til. Vi vil derfor melde ud, 
at hvis ikke virksomheden/lærlingen kan finde et problem at arbejde med, så vil vi bede 
virksomheden overveje at inddrage en PR-problemstilling.  
 
Ved konferencer, udstillinger, møder, kundekontakt kan virksomheden have brug for løsninger, der 
i et og samme produkt både siger noget  
•  om virksomhedens produktion   
•  virksomhedens værdier/image og 
•  samtidig har en brugsværdi  
    
For at løsningen kan leve op til alle tre dele er det meget nødvendigt, at man på virksomheden  
diskuterer: 
3) Hvad er der ved virksomhedens produktion man ønsker at fremhæve? 
4) I dag har mange produkter en dobbeltfunktion: de skal have en relevant brugsværdi, men man 

ønsker fx også at produkterne skal signalere miljøbevidsthed, kvalitet, livsstil oa.  
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Hvis virksomheden ønsker at arbejde med PR-problemstillingen er det således påkrævet, at man får 
diskuteret og afklaret disse to punkter. 
 
Men alt dette er nyt og uprøvet og vi står alle på noget usikker grund. 
 
Derfor har vi valgt at mødes med alle virksomhederne og deres lærlinge på et fyraftensmøde, som 
vi meget håber I vil deltage i. 
 
 
  
I indkaldes altså til møde, som afholdes.  

 
 

Tirsdag den 22. oktober 2002 klokken 16.00-18.00 i kantinen på Tuborgvej (nummer 177) 

(se vedlagte dagsorden) 
NB: Vi har også sendt et brev til virksomhedens lærling – dette brev er vedlagt. 
 
med venlig hilsen 
 
Hans Koch (hhk@kts.dk) 
Søren Lundsgaard (slu@kts.dk) 
 
 
Fyraftensmøde Tuborgvej 177 
22. oktober 2002  
Klokken 16.00-18.00 
 
Dagsorden: 
 
Vi starter med en lille anretning med dertil hørende øl/vand og kaffe. Blodsukkeret skal lige på 
plads. 
 
1. Indledning fra Hans og Søren: Hvad er målet med Praktikum – hvad er forskellen fra det gamle 

system? 
2. Forventninger til lærerne, lærlingene og virksomhederne. Herunder fælles evalueringsformer. 
3. Diskussion i mindre grupper: Hvilke ideer/problemer kunne være velegnede til Praktikum? 
4. Opsummering og diskussion 
5. Skema for den første periode af H2 
 
med venlig hilsen 
 
Hans Koch 
Søren Lundsgaard 
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Kære H2 - lærling 
 
Du skal på dit næste skoleophold (start i uge 45) deltage i et undervisningsforsøg, som vi kalder for 
Praktikum. 
 
Forskellen på at deltage i Praktikum og et traditionelt skoleophold er følgende: 
 
1) Du skal arbejde med at løse et problem for din praktikvirksomhed. Et problem, som kan løses 

eller delvis løses i løbet af de 10 uger, som H2 varer.  
 
2) Det kræver en del forarbejde at finde sådan et problem. Derfor skal du i god tid inden uge 45 

begynde at diskutere mulige problemområder med din virksomhed. Kravet til problemet er, at 
løsningen på problemet er relevant i forhold til din uddannelse som værktøjsmager og at det helt 
eller delvist kan løses på skoleopholdet. 

 
3) Et problem kunne fx være, at virksomheden mangler PR-produkter i deres markedsføring. 

Produktet du skal arbejde med skal altså have en brugsværdi for din virksomhed. Produktet skal 
også være en del af virksomhedens ”branding” – dvs. at produktet skal kunne sammenkædes 
med netop din praktikvirksomhed og på den måde være en del af virksomhedens image. 
Men det er vigtigt, at du vurderer flere forskellige problemstillinger og ikke for tidligt fokuserer 
på netop en løsning og dermed et produkt. 

 
4) Tiden på virksomheden op til skoleopholdet skal bruges til at udvikle ”den gode idé”. Du skal 

altså bl.a. bruge tiden til at tale med dine svende, andre lærlinge og med mester. Du kan måske 
også tale med virksomhedens kunder for at få afprøvet nogle af ideerne. 

 
5) Produktet eller dele af produktet, som du fremstiller på skolen, skal leve op til din 

praktikvirksomheds krav og de krav skolen stiller i relation til skoleopholdets bekendtgørelse. 
 
6) Din virksomhed bliver sideløbende med dig informeret om dette forsøg og alle lærlingene og 

deres virksomheder vil blive indkaldt til et fyraftensmøde inden H2 starter. Dette fyraftens møde 
vil finde sted tirsdag i uge 43 klokken 16.00 – 18.00. Der vil blive serveret en let anretning.   

 
 
Du indkaldes altså til møde: 

 
 

Tirsdag den 22. oktober 2002 klokken 16.00-18.00 i kantinen på Tuborgvej (nummer 177) 

(se vedlagte dagsorden) 
 

 
med venlig hilsen 
 
Hans H. Koch 
Søren Lundsgaard 
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Københavns tekniske Skole

Skole–
virksomheds-
samspillet

skole og virksomhed 
 
Fra uge 46 afvikles det første Praktikum-forløb på Københavns 
tekniske Skole, værktøjsmagerafdelingen. 
Dette forløb vil involvere skolen og virksomhederne på en ny mere 
forpligtende måde. 

 
 

Hvad er Praktikum? 
 
Kort sagt skal lærlinge på deres skoleophold arbejde med opgaver, 
som virksomheden har været med til at stille. Naturligvis skal 
opgavens art kunne leve op til skoleopholdets faglige krav.  
Følgende emner kunne man forestille sig kunne indgå i Praktikum: 

•  PR-opgaver 
•  Eksperimenterende opgaver, fx prototypeværktøjer 
•  Udviklingsopgaver  

 
 

Hvor foregår Praktikum? 
 
Skoleforløbet foregår ikke kun som undervisning i skolens teorilokaler 
og værksteder, men også på virksomheder og andre relevante steder. 
Hele dage vil således blive forlagt til lokaliteter uden for skolen.   
 

Hvad er forskellen i forhold til den ”gamle” 
uddannelse? 
 

•  at produkterne eleverne udarbejder er 
virksomhedsrelevante 

•  mulighed for, at lærlingen oplever en helhed i sin 
uddannelse 

•  forpligtende samarbejde mellem skole og virksomhed 
•  stor integration af uddannelsens forskellige fag 
•  lærlingen får langt større ansvar og dermed kompetence til 

projektets gennemførelse – alt i alt udvikler lærlingen 
større ansvarlighed og fleksibilitet 

•  større personlig udvikling  
•  en faglighed, hvor arbejdet med opgaven konstant 

forbedres og vurderes i et samarbejde med virksomheder, 
skolen og andre institutioner  

•  virksomheden gøres til et attraktivt lærested, hvor lærlingen 
inddrages i relevant udviklingsarbejde, herunder 
markedsføringsopgaver.  

 
 Hvordan skal det foregå i praksis? 
Det er primært lærlingen som er det formidlende led i Praktikum.  
Konkret bliver eleverne indkaldt til en formøde 2-3 uger før Praktikum 
starter. På dette møde aftales med lærlingene hvilke forventninger 
skolen og virksomheden har til deres indsats i Praktikum. På mødet 
diskuteres ligeledes projekt/produkt.  
På virksomheden diskuterer lærlingen med sin uddannelsesansvarlige, 
svende og lærlinge om opgavens omfang og indhold. Dette forarbejde 
fremlægges ved starten af skoleopholdet for lærerne og andre lærlinge. 
 

I det efterfølgende projektforløb bliver det en opgave for alle 
involverede parter, at få koblet projektets indhold og obligatoriske 
læringselementer sammen således at det bliver en helhed.  
 
 
Hvad er forudsætningen for at dette kan blive en succes?  

  
 En meget væsentlig forudsætning for succes er virksomhedernes 
deltagelse i Praktikum. Dette kan foregå på forskellig vis: 

 
•  i evalueringsfaserne er det meget afgørende, at 

virksomheden kan deltage  
•  at være oplægsholdere i undervisningsforløbene 
•  at sikre, at lærlingene, efter aftale, kan komme på 

virksomheden i Praktikumforløbet  
•  at virksomheden er aktiv i forhold til etablering af relevante 

projektopgaver 
•  at virksomheden, i begrænset omfang, kan deltage i 

konferencer, hvor Praktikum diskuteres og evalueres 
 
 
Kontaktpersoner: 
Hans H. Koch, hhk@kts.dk 
Søren Lundsgaard, slu@kts.dk 
Bjarne Christensen, bch@kts.dk 
Telefon til skolen, Tuborgvej: 35 86 32 22 
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´

´DTL & LvA  Nr, 01/2003 

 Undervisning   

En ny måde at undervise på skal give eleverne 
motivationen tilbage og skabe sammenhæng mellem skole 
og virksomhed. En gruppe elever er midt i et forløb med 
den helt nye form: Praktikum 

Af: Mette Løvgren 
Foto: Sif Meincke  

- Man bliver doven, når man sidder på skolebænken uge ud og uge ind 
og får en masse smidt i hovedet. Det er ikke så fandens spændende. 

Sådan siger en finmekanikerlærling i Uddannelsesstyrelsens nyeste 
temahæfte om lærlingenes oplæring (temahæfte nr. 14, 2002). Og sådan 
oplever mange elever skoleforløbene på de tekniske skoler - i hvert fald 
ifølge Hans H. Koch og Søren Lundsgaard, begge lærere på 
Københavns tekniske Skole. 

Denne nedslående tingenes tilstand, hvor mange unge fravælger en 
lærlingeuddannelse, og hvor dem, der overhovedet vælger den, bliver 
slemt skuffede over skolerne, må der gøres noget ved, mener de to. De 
har derfor givet sig i kast med et 

forsøg på at skabe en ny måde at undervise på i hovedforløbet af en 
lærlingeuddannelse. En undervisningsform, der gerne skulle tiltrække 
flere unge og skabe langt bedre sammenhæng mellem skole og 
virksomheder, end der er i dag. 

Denne nye undervisningsform har fået navnet praktikum - et nyt 
læringsrum, som det hedder på moderne pædagogisk dansk. Praktikum 
foregår på skolen i forløbene mellem praktikopholdene. I stedet for den 
traditionelle skoleundervisning arbejder eleverne med et konkret praktisk 
problem/projekt - et problem, som er formuleret i samarbejde mellem 
skolen, virksomheden og lærlingen. Det er meningen, at virksomheden 
skal kunne bruge projektet til noget, men ikke nødvendigvis i form af et 
færdigt produkt. 

Bilag 4 
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Nr. 01/2003 1  DTL & LvA 
Undervisning 

- Det er helt centralt, at undervisningen har 
problemløsende karakter. En del af 
undervisningen består i at finde ud af, om de 
idéer, lærlingene har, holder stik i 
virkeligheden. Det finder de ud af ved bl.a. at 
markedsundersøge, produktmodne, analysere og 
spørge brugergrupper, siger Hans H. Koch. 

Eleverne har undervejs kontakt med 
virksomheden, og undervisningen på skolen 
tager udgangspunkt i projektet, bl.a. ved at så 
mange grundfag som muligt integreres i 
projektet. Desuden foregår hele 
undervisningsdage på virksomheder, når der er 
behov for input udefra. Det kan være i form af 
konkrete undervisningsforløb fra virksomheder 
om f.eks. økonomi eller projektstyring, eller det 
kan være diskussion af de enkelte projekter med 
virksomhederne. Eleverne arbejder også 
selvstændigt uden for 

Det højt besungne danske vekseluddannelsesprincip, 
lider af metaltræthed. Der er for stort et gab mellem 
de to verdener, skole og praktikvirksomhed. Det mener 
to lærere på Københavns tekniske Skole, og de har 
derfor givet sig i kast med et forsøg på at skabe en ny 
måde at undervise på i hovedforløbet af en 
lærlingeuddannelse. Denne nye undervisningsform 
praktikum - skulle gerne tiltrække flere unge og skabe 
langt bedre sammenhæng mellem skole og 
virksomheder, end der er i dag. 

I stedet for den traditionelle skoleundervisning 
arbejder eleverne i praktikum med et konkret praktisk 
problem/projekt, som er formuleret i samarbejde 
mellem skolen, virksomheden og lærlingen. 

skolen med f.eks. markedsundersøgelser, 
analysearbejde og interviewundersøgelser på 
virksomheder. 

Forsøget med praktikum på Københavns 
tekniske Skole begyndte for alvor i efteråret 
2002, hvor et hold på syv værktøjsmagerelever 
var midt i deres andet praktikophold. I løbet af 
praktikken blev hver af eleverne enig med deres 
mester om, hvilken konkret problemstilling, der 
skulle arbejdes med i praktikum. Disse projekter 
blev senere accepteret af skolen. 

Eleverne har delt sig i tre grupper og har 
arbejdet med at udvikle værktøjer til 
fremstilling af så forskellige ting som: En ny 
proptrækker i samarbejde med virksomheden 
Stelton, en holder til en lille CD med 
PR-materiale og en ny, ergonomisk adapter til 
en limesprøjte. 

Generalprøve med overhead  
Vi besøger Københavns tekniske Skole en 
formiddag, hvor de syv praktikumelever er midt 
i generalprøven på at fremlægge deres projekt 
for deres mestre samme eftermiddag. Ved 
denne midtvejsevaluering skal mester være med 
til at vurdere, hvad lærlingen. har bedrevet i de 
6 uger på skolen siden praktikforløbet. 

Det er uvant for de fleste af eleverne at stille 
sig op og fremlægge på denne måde. 

Hvordan er det nu lige, at man lægger 
arkene i en overhead-projektor, så tegningerne 
ikke vender på hovedet? Og hvad egner sig 
bedst som pegepind? 

Hvad skal fortælles, og hvad skal udelades? 
Skal man sende en prøve på værktøjet rundt i 
klassen? De to lærere giver gode råd undervejs. 
Der skal tænkes på formen; det gælder om at 
virke dynamisk og ikke holde for mange pauser. 
Der skal tænkes på, hvilken rækkefølge de 
forskellige overheads skal vises i, eleverne skal 
huske at præsentere sig ordentligt osv. osv. 

Lidt spændte er de - de syv elever, som i 
øvrigt kan mønstre hele tre piger i et ellers 
mandsdomineret fag. 

- Det er ikke så meget mesters vurdering, 
der gør én lidt nervøs. Det er mere denne her 
form med at fremlægge. Den er vi ikke vant 
til, fortæller Dennis Nielsen, 20 år. 

Han er positiv over for 
praktikummodellen. 

~ Det er 100 procent, at praktikum er bedre 
end almindelig undervisning. Selvfølgelig er der 
nogle kiksere, fordi det er et forsøg, men der er 
alligevel meget mere tjek på det sammenlignet 
med det gamle. Der får man bare udstukket 
tingene - lav en tegning af dét og dét. Og det at 
man ikke selv bestemmer, gør det kedeligt, 
mener Dennis. 

Positive virksomheder  
Praktikum kører foreløbig kun som forsøg på 
værktøjsmageruddannelsen i København, men 
tanken er, at modellen skal brede sig til alle 
fag på Københavns tekniske Skole og på sigt 
til andre skoler. 
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Undervisningsministeriet har bevilget en lille 
million kroner til projektet, som gik i gang i 
1999. Her tog Hans Koch og Søren 
Lundsgaard på charmeoffensiv hos en række 
virksomheder for at høre, om de var med på 
idéen. 
- Vores reklameargumenter var, at 
virksomhederne ved at deltage ville være 
med til at forbedre forbindelsen mellem 
skole og virksomheder, at skabe helhed i 
uddannelsen og ikke mindst få udviklet et 
konkret produkt, som de selv ville kunne 
bruge til noget. Ikke med garanti, for 
produktet er ikke et mål i sig selv -men med 
stor sandsynlighed. Meningen er, at der i 
slutningen af praktikum skal ligge noget, der 
er brugbart, siger Søren Lundsgaard. 
Charmeoffensiven var hårdt benarbejde, men 
det gav pote. Virksomhederne var med på at 
deltage i praktikum. 
Vi var positivt overraskede over, at 
virksomhederne var så progressive og så 
uddannelsespolitisk tænkende, siger Søren 
Lundsgaard.  

 
Metaltræthed i vekseluddannelsen 

Baggrunden for forsøget er ifølge Hans 
H. Koch og Søren Lundsgaard, at det 
vekseluddannelsesprincip, som er blevet et 
specielt dansk varemærke - højt besunget 
både herhjemme og i udlandet, som de 
siger - lider af metaltræthed. Der er for 
stort et gab mellem de to verdener, skole 
og praktikvirksomhed. 

Det er 100 procent, at praktikum er bedre en 
almindelig undervisning. Atfå lov til at arbejde 
selvstændigt var både været det sværeste - og 
det bedste! Det har været meget motiverende, 
at der bliver stillet krav til os fra skolen. 
Tidligere var der mange, der havde sygedage 
mandag og fredag på skolen. Det er der ikke 
noget af mere, siger Dennis 20 år, 
værktøjsmagerlærling. 
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Undervisning 

Ofte identificerer lærlingen sig positivt med sin 
praktikvirksomhed og negativt med skolen. 
Konsekvensen bliver ukritisk indlæring på 
virksomheden og en skole~ undervisning, der er 
præget af modstand og mangel på engagement. 
Alt for mange springer fra undervejs, bl.a. fordi 
undervisningen på tekniske skoler er sakket 
voldsomt bagud i forhold til de kvalifikationer, 
der stilles krav om på virksomhederne i dag. En 
traditionel lærlingeuddannelse fokuserer mindre 
på de kompetencer, som bliver vigtigere som 
f.eks. fleksibilitet, omstillingsparathed og 
selvstændighed, påpeger de to lærere. 

- Med praktikum forsøger vi at løse det helt 
grundlæggende problem, nemlig at få tiltrukket 
de unge. Det gør vi ved at indføre 
selvstændighed for eleverne og ved at tage dem 
alvorligt i deres ønsker. 
Og ved at skabe sammenhæng mellem skole og 
virksomhed, siger Hans H. Koch . 

Svært at integrere grundfag 
Hvad er så de foreløbige erfaringer fra dette 
første forløb med praktikum? 
Det har været svært at styre det faglige indhold i 
projekterne. Det er nødvendigt med en mere 
klar sortering. F.eks. er proptrækkeren på et for 
højt niveau; gruppen er stødt på for mange 
udfordringer undervejs. Selvom en fabrikschef 
fra Stelton midt i forløbet gav en 
saltvandsindsprøjtning og mod på at gå videre, 
så har vi nu lært, at projekterne skal være lettere 
at gå til fra starten, fortæller Hans H. Koch. 

Et andet problem er at få integreret alle 
grundfag i forløbet. Det kneb f.eks. med engelsk 
og naturfag, som har skullet læses i en samlet 
klump uden sammenhæng med projektet. Det 
problem mangler der foreløbig en patentløsning 
på, erkender 

de to lærere. 
Også eleverne peger på problemet med 
grundfagene. Men de positive oplevelser ser ud 
til at have hovedvægten. 

- Det var fedt, at vi selv fik lov til at finde ud 
af, hvordan vi skulle løse problemerne. Vi har 
brugt hinanden meget i gruppen. Det var svært, 
fordi vi ikke er vant til at arbejde så 
selvstændigt. At få lov til at arbejde 
selvstændigt har både været det sværeste - og 
det bedste! Ind i mellem har jeg savnet at blive 
guidet lidt mere igennem. På den anden side har 
det været meget motiverende, at der bliver 
stillet krav til os fra skolen. Det har faktisk 
været noget af det bedste. Tidligere var der 
mange, der havde sygedage 

mandag og fredag på skolen. Det er der ikke 
noget af mere, siger Dennis fra 
værktøjsmagerholdet. 

Også Jan Madsen er overvejende 
positivt indstillet overfor praktikum. Han 
er med sine 40 år og sin baggrund som 
bl.a. leder i metalbranchen i mange år en 
atypisk lærling. 

~ Det bedste ved praktikum er, at vi som 
elever har indflydelse på undervisningsformen. 
Og at vores projekter er firmarelaterede og 
forhåbentlig skal bruges til noget. Sparringen 
med virksomheden har været rigtig god. Vi 
havde slet ikke kunnet gennemføre de her 
projekter, hvis ikke virksomhederne var med, 
siger Jan Madsen.  

- Det bedste ved praktikum er, at vi som elever har indflydelse på 
undervisningsformen. Og at vores projekter er firmarelaterede og forhåbentlig 
skal bruges til noget. Sparringen med virksomheden har været rigtig god. Vi 
havde slet ikke kunnet gennemføre de her projekter, hvis ikke virksomhederne var 
med, siger Jan Madsen, 40 år, værktøjsmagerlærling med en baggrund som bl.a. 
leder i metalbranchen i mange år. 
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De to tovholdere på projektet, lærerne Hans 
H. Koch og Søren Lundsgaard, beskriver i 
en rapport praktikum således: 

Praktikum bygger i sin essens på helt 
konsekvent ændrede læringssystemer. 

Grundlæggende er, at det får 
problemløsende karakter snarere end at 
løse et færdigt projekt. 

Lærlingene, lærerne og virksomhederne 
bliver i langt højere grad ligestillet. 

Lærerne bliver pillet ned af deres 
jeg-ved-alt-piedestal. 

Lærlingene får et kraftigt eget ansvar for 
egen kompetenceudvikling og 
virksomhederne bliver i perioder omdannet 
til fordybelsesrum for lærlingenes 
eksperimenteren. 

 

En helt ny lærerrolle  

 

DTL & LvA i Nr.  
01/2003 
Undervisning 

Af: Mette Løvgren. Søren Lundsgaard og Hans 
H. Koch, som står for praktikumforsøget på 
Københavns tekniske Skole, ser praktikum som 
vejen frem mod en tiltrængt modernisering af 
vekseluddannelsessystemet. Den vej frem 
kræver imidlertid udviklingen af en ny 
lærerprofil. 

Både Søren Lundsgaard og Hans H. Koch har 
en bred baggrund, som de trækker på i arbejdet 
med praktikum. Søren Lundsgaard er 
oprindeligt læreruddannet og har undervist på de 
grafiske uddannelser, siden cand.techn.soc. fra 
RUC og HTX-lærer og erhvervsøkonom. Hans 
H. Koch er uddannet værktøjsmager, har læst 
pædagogik på RUC og læser nu psykologi 
samme sted. Begge er i dag lærere på 
Københavns tekniske Skole. 

Sammen dækker vi bredt. Lærere med en faglig 
baggrund uden erfaring i projektarbejde kan få 
problemer i projektledelse. Hele 
produktudviklingsfasen har mange ikke med, og 
mange er usikre på sådan en opgave, siger Hans 
H. Koch. 

Praktikum stiller store krav til lærernes 
omstillingsparathed og pædagogiske evner. Det 
er ikke nok én gang for alle at være en god 
håndværker. Det er nødvendigt løbende at 
opdatere og revidere sin viden og know-how i 
takt med den teknologiske og samfundsmæssige 
udvikling. I bred almindelighed som lærer og i 
særdeleshed som praktikum~ lærer, mener de 
to. 

- Vi lærere giver jo normalt opgaver, som vi 
selv kender løsningen på. Her skal eleven løse 
et problem, som måske heller ikke læreren

kender løsningen på. Det kan give en stor 
usikkerhed i forhold til, om den faglige profil 
slår til. Som lærer i praktikum skal man ikke 
signalere, at man er et omvandrende leksikon, 
snarere en sparringspartner. Vi kan være nødt til 
at sige "det ved jeg ikke" til eleverne, og det er 
en helt ny lærerrolle. Det kan komme til at 
kollidere med mere klassisk fagidentitet og 
faglig stolthed, siger Søren Lundsgaard. 

- Praktikum stiller krav til skolens ledelse. 
Hvis man vil lave praktikum, må man være 
indstillet på, at lærerne skal have 
efteruddannelse. Ikke i form af kurser, men ved 
sidemandsoplæring, dobbeltlærersystemer og 
videns~ spredning. Og det er ikke gratis og 
kræver en målrettet planlægning af 
efteruddannelse, siger Hans H. Koch.  

Fakta om praktikum 

Ny form for undervisning mellem 
opholdene på praktikvirksomheden. Har 
kørt som forsøg på Københavns tekniske 
Skole siden efteråret 2002. 

Foregår her hovedsageligt på skolen, men 
kunne foregå et hvilket som helst andet 
egnet sted. Dele af undervisningen foregår 
også på virksomheden og som 
gruppearbejde uden for skolen. 

Eleven arbejder med et konkret, praktisk 
problem, som tager udgangspunkt i 
virksomheden. Det kan f.eks. være at få 
udviklet et nyt produkt, en ny prototype, 
herunder markedsundersøgelser. Det kan 
også være en videreudvikling af et allerede 
eksisterende produkt, få taget gamle skuffe~ 
projekter op eller forsøg med og afprøvning 
af nye materialer eller nye 
bearbejdningsformer. 

Projektet skal være af en sådan art, at det 
ikke er nødvendigt for virksomheden, at 
opgaven bliver gjort færdig i forløbet - men 
det må den naturligvis meget gerne. 

Eleven og virksomheden pejler sig i løbet af 
praktikperioden ind på, hvad eleven skal 
arbejde med. Den oplæringsansvarlige 
(oftest mester) deltager i formøder på 
skolen 4-5 uger før hovedforløbet for at få 
fastlagt projektet. Opgaven skal beskrives 
skriftligt i et samarbejde mellem skole og 
virksomhed. 

Eleven fører logbog over projektet og 
sender hver uge en ajourført udgave pr. 
e~mail til virksomheden, som så følger 
med i, hvordan det går med projektet og 
eventuelt sender respons tilbage. Kontakten 
mellem skole og virksomhed kan også 
være besøg på virksomheden undervejs i 
praktikum.

Så mange grundfag som muligt - ideelt set 
alle - søges integreret i arbejdet med 
projektet. 

Hvert praktikumforløb slutter med en 
fremlæggelse, hvor mester deltager og er 
med til at vurdere projektet. 

En reformering af det nuværende 
vekseluddannelsesprincip især ved sikring 
af et langt tættere samarbejde mellem 
skoler virksomheder. 

Yderligere oplysninger: 
Søren Lundsgaard, e-mail: slu@kts.dk, Hans 
Henrik Koch, e-mail: hhk@kts.dk, Begge: 
Københavns tekniske Skole, tlf. 35 86 32 20. 
Artikel om Praktikum offentliggjort i 
Undervisningsministeriets blad "Uddannelse", nr. 
8, år 2000.  
Hele Forsknings- og udviklingsarbejdet om 
praktikum kan rekvireres som rapport i 
Undervisningsministeriet eller hos begge lærere. 

 

 

Praktikum stiller støre krav til lærernes kompetencer, 
omstillingsparathed og pædagogiske evner 
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