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Forord 
 
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.1  
Men det er først inden for den sidste dekade, at kløften i vekseluddannelsernes teori-praksis 
felt har været genstand for en begyndende forskning og offentlig debat.2  
 
Formålet med dette FoU-arbejde er, at skabe en brugbart reformering af det nuværende 
vekseluddannelsesprincip bl.a. gennem sikring af et langt tættere samarbejde mellem skoler 
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.  
 
Ligeledes skal Praktikum sikre, at der finder en meget vigtig metalæring sted – en 
metalæring hvor lærlingen beskæftiger sig med sin egen læring.3 
 
I forbindelse med dette arbejde skal vi takke de personer, som enten gennem inspiration eller 
gennem skrevne frembringelser har gjort denne publikation mulig. Det drejer sig om  
 

• klinisk vejleder på Rigshospitalet bachelor pæd. Betina Wilhjelm,  
• projektleder på et socialpædagogisk pigeprojektet i Frederiksberg kommune bachelor 

pæd. Helle Bendix,  
• maskiningeniør, lærer, stud. PD Kim Apitz, Københavns tekniske Skole,  
• direktør Folmer Kjær, Itai  
• cand.techn.soc. Henrik Pedersen, IT-chef Gentofte kommune 

 
 
 
Præsentation af forfatterne 
 
Hans H. Koch er uddannet værktøjsmager. I 1998 pædagogik fra Roskilde 
Universitetscenter og læser nu psykologi samme sted.  
Har gennem de sidste fire år arbejdet med problemer med læring dels som situeret i praksis 
og dels som kognitive processer. Har gennem de sidste ti år arbejdet med uddannelses- og 
undervisningsplaner for såvel voksenuddannelser som vekseluddannelser.  
 
 
 
 
 

1 Donald A. Schön: "Educating the Reflective Pracitioner" Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 1987  
2 Bl.a. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1/93 tema: Skolelærer – læremester – mesterlære. Knud Illeris, 
Kvalificering og Praktik, Unge Pædagoger nr. 5/94. Nordisk pædagogik nr. 3/97, Journal af Nordic Educational 
Research, Special issue: Apprenticeship – Learning social practice, Kvale og Nielsen, 1999 
3 FoU-publikation: "Eleverne som medarbejdere på egne læreprocesser", Undervisningsministeriet 1994 
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Søren Lundsgaard,  HTX-lærer, erhvervsøkonom, cand.techn.soc. fra Roskilde 
Universitetscenter. Gennem 3 år udarbejdet teknologi-, kvalifikations- og 
uddannelsesanalyser inden for trykkeribranchen for GO (Grafiske Organisationer) og 
Undervisningsministeriet i samarbejde med cand.techn.soc. Henrik Pedersen, IT-chef i 
Gentofte Kommune 
Fra 1982-92 fagkonsulent i IKT og matematik  i Undervisningsministeriet. 
Forfatter til en række bøger om matematik og erhvervsøkonomi. 
 
 
Begge forfattere er ansatte på Københavns tekniske Skole. 
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Rapportens metodiske sammenhænge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1    Metode  
 
Målet med dette FoU-arbejde har været at skabe et redskab der kan ændre den nuværende 
praksis mellem tekniske skoler og virksomheder. Det er ikke kun én teoretisk opgave, men 
også en opgave, hvis grundlæggende idé har været konsulteret blandt de aktører, som den 
berører.  
Derfor danner interviewundersøgelsen med lærlinge4 og samtaler med virksomhederne5 et 
yderste vigtigt grundlag for det videre arbejde (disse undersøgelser findes i bilag1 og  
bilag 2). 
 
Den teoretiske og analytiske side er først og fremmest inspireret af Donald A. Schön’s bøger 
om den refleksive praktikker fra henholdsvis 1983 og 1987 og Jean Lave & Etienne 
Wenger’s bog om legitim perifer deltagelse fra 1991. 
  
Ud over disse specielt fremhævede forfattere har en lang række af danske og udenlandske 
forfattere været til stor inspiration og er indgået i dels det analytiske materiale og dels den 
konkrete konstruktion, hvilket skulle fremgå af henvisninger og litteraturlisten.  
 
 
 

4 Hans H. Koch, Søren Lundsgaard: "Holdninger og vurderinger til skole og virksomheder blandt 
værktøjsmagerlærlinge", 1999 
5  Hans H. Koch, Søren Lundsgaard: "Interviews med værktøjsmagervirksomheder", 1999 
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1.2    Opgavens opbygning  
 
Rapporten er først og fremmet analytisk grebet an. Det vil sige, at det konkrete forslag til 
forbedring af relationen "Skole-virksomhed" i erhvervsuddannelsessystemet bygger på to 
former for analyse. 
 
• I kapitel 2 analyseres de problemer, som fremkommer gennem diskussioner og 

undersøgelser blandt systemets aktører. 
Empirisk bygger afsnittet på en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende interview 
med et hold værktøjsmagerlærlinge på Københavns tekniske Skole. Dette kombineret 
med, at Håndværksrådet på landsplan har gennemført en lignende spørgeskema-
undersøgelse, giver et ganske godt fundament for en analyse af systemets 
grundlæggende problemer. En interviewrunde blandt 6 værktøjsmagervirksomheder 
giver ligeledes et fundament dels under problemforståelsen og dels hvilke 
løsningsforslag som er realistiske at bygge videre på. 

 
Fra dette konkrete niveau bevæger opgaven i kapitel 3 sig over i en bredere samfundsmæssig 
analyse, hvor 
 
• rapporten behandler de kvalifikationsmæssige konsekvenser af teknologiudviklingen, 

herunder ikke mindst udviklingen inden for informationsteknologien. Udviklingen i 
teknologien og de heraf afledte markedsmæssige og konkurrencemæssige forandringer 
giver anledning til et paradigme-skift i kvalifikationsmønstret i håndværk og industri. 
Dette igen slår igennem til uddannelsessektoren og stiller helt ændrede krav til 
pædagogikken og ikke mindst til uddannelsesstrukturen. Den metodiske sammenhæng i 
dette kapitel er følgende: 

 
 
 
 
 

Skema 1.1    Sammenhængen mellem teknologi, kvalifikationer og uddannelse 
 
 
 
Det skal bemærkes, men ikke uddybes, at denne sammenhæng sjældent forløber lineært. 
Den samme teknologi kan effektivt udnyttes med meget forskellig organisering og 
dermed helt forskellige krav til de efterspurgte kvalifikationer og dermed meget 
forskelligartede krav til uddannelsessystemet. 
 
Grunden til at modellen alligevel bringes er, at det stadig er væsentligt at fastholde, at 
erhvervsuddannelsessystemet langt mere håndfast end andre uddannelsessystemer er 
opbygget som et vekseluddannelsessystem, hvor en hovedaktør er konkrete danske 
virksomheder. Og disse virksomheder efterspørger meget forskelligartede 

Teknologiændringer Kvalifikationsændringer Ændringer i uddannelserne 

 7 



kvalifikationer, som den samlede uddannelse skal producere. Man kan sige, at 
erhvervsuddannelserne konstant stilles over for fornyede krav fra virksomheder, brancher 
og organisationer – så derfor er det helt afgørende for systemets overlevelse, at parterne 
– aktørerne – har effektive meldesystemer om ændringer, brist i den sammenhæng, som 
netop er vist i skema 1.1 

    
Fundamentet i løsningsforslagene i dette projektet bygger altså både på de krav, som 
systemet selv producerer, samt de krav som det samlede omverdenssystem stiller. 
Der er altså forsøgt etableret en analytisk sammenhæng mellem problemanalysen og  
problemløsningerne.  
 
Baggrunden for dette er, at mange af de forslag der hidtil er blevet stillet, måske i for stort et 
omfang har været for idealistiske og dermed ikke været gennemdrøftet tilstrækkeligt med 
hovedaktørerne: virksomhederne, lærlingene og de tekniske skoler. 
  
Hvis vekseluddannelsessystemet for alvor skal reformeres eller vitaliseres, så skal alle 
aktører kunne se en fordel i det stillede forslag: 
• virksomhederne ved at de får en mere kvalificeret arbejdskraft hvis værdiskabende evne 

ikke forringes og 
• lærlingen skal kunne mærke at større helhed i uddannelsen, som bibringer ham/hende en 

større faglig og personlig kompetence, end det er sket hidtil 
• skolerne ved at udvikle sig til moderne videnscentre tær knyttet til branchens 

virksomheder 
   
Forfatterne af denne rapport har fundet det nødvendigt at foretage en grundig analyse af 
ovenstående forhold, før der stilles mere konkrete reformforslag. Det er gjort ud fra 
betragtningen om, at bæredygtige løsningsforslag må bygges på en analyse og vurdering af 
de betingelser, som erhvervsuddannelsessystemet er en del af. 
  
Derfor er det først i kapitel 4, endda et stykke inde i kapitlet, at ideen med Praktikum 
udflettes. Praktikum bygger i sin essens på helt konsekvent ændrede læringssystemer. 
Lærlingene, lærerne og virksomhederne bliver i langt højere grad ligestillet. 
Lærerne bliver pillet ned fra deres jeg-ved-alt piedestal. 
Lærlingene får et kraftigt egetansvar for egen kompetenceudvikling og 
virksomhederne bliver i perioder omdannet til fordybelsesrum for lærlingens 
eksperimenteren.  
Og samlet kommer alle tre parter til at fungere i et tæt nødvendigt samarbejde. 
 
Udover en meget grundig forklaring af hvad Praktikum er, beskæftiger kapitlet sig med de 
barrierer og muligheder det nuværende system indebærer i forhold til Praktikum. 
 
Rapporten slutter af med et kapitel 5 med konklusioner og perspektiveringer. 
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2 
 
 
 

 
Vekseluddannelsernes struktur og 
problemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad enten der er tale om længerevarende uddannelser, hvor selve praktikforløbet først 
gennemføres ved endt uddannelse, eller det er de mellemlange videregående uddannelser, 
hvor praktikforløbet sker af flere omgange i kortere eller længere forløb, så er 
teoriundervisningen og praksisfeltet ofte to forskellige erfaringsrum med hver deres værdier, 
kompetencer og betydninger for uddannelsen. 
 
I det følgende er det udelukkende lærlingeuddannelserne der behandles og det veksel-
uddannelsesprincip, som er blevet et specielt dansk varemærke, der for tiden bliver højt 
besunget også i udlandet. 
 
Men med nogle kritiske danske briller på skal nu alligevel bringes i fokus, om ikke tiden er 
inde til at reformere vort vekseluddannelsessystem? 
Men hvorfor lave om på noget velfungerende?  
 
Ved at have fulgt dette uddannelsessystem de sidste 25 år kan det under alle omstændigheder 
konstateres, at systemet i perioder er begyndt at lide af metaltræthed med følgende 
symptomer: 
 
1) Det bliver øjensynlig stadig vanskeligere at rekruttere lærlinge til en række fag 6 
2) Alt for mange lærlinge/elever springer fra deres uddannelse 7 
 
Lærlingeuddannelserne er øjensynligt et område, som for tiden kraftigt fravælges af nutidens 
ungdom. En fravælgelse, der ofte bunder i ukendskab til arbejdet med nyere teknologier. På 
den anden side må det mane til selvkritik og vurdering af, hvordan erhvervsuddannelses-

6 Egne undersøgelser inden for værktøjsmagerfaget (Koch og Lundsgaard, 1999) viser, at samtlige besøgte 
virksomheder ønskede at indgå en eller flere lærerkontrakter, men at der ingen ansøgninger indkom. 
7 Seneste undersøgelser viser, at hver fjerde uddannelseskontrakt afbrydes. 
Kilde: "På godt og ondt – et portræt af elever og deres forhold til mestre og skoler", Håndværksrådet juni 1999 
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systemet kan reformeres, så det i langt højere grad kan fremstå som et troværdigt alternativ i 
det samlede ungdomsuddannelsesbillede.   
 
 
2.1    Hvordan lærlingen oplever uddannelsessystemet 
 
De kvalifikationer som lærlingen har modtaget gennem skolesystemet har virksomheden ofte 
forventninger til kan anvendes i praksis. Også lærlingen har store forventninger til at skulle 
vise sin formåen af den indlærte teori i praksis. 
 
Disse forventninger bliver ofte ikke indfriet hverken hos lærlingen eller på virksomheden, 
sandsynligvis fordi skolens læse,- fag,- og uddannelsesplaner ikke har levet op til den 
praksis, der mødte lærlingen og fordi der ofte ikke er udarbejdet en struktureret uddannelses-
plan for praktikforløbet, der forholder sig til uddannelsen som helhed.8  
 
Denne kløft mellem teori- og praksisverden, mellem skole og virksomhed, skaber ofte 
frustrationer hos lærlingen, men i høj grad også hos virksomhederne. 
 
Lærlingen oplever disharmonien i forholdet mellem de to verdener og må ofte handle udfra 
den personlig intuition, som lærlingen i langt de fleste tilfælde har svært ved at forklare rent 
teoretisk. 
 
Og dels har virksomheden  nogle forventninger til, at de faglige kundskaber er i orden, og at 
man således kan bruge lærlingen som arbejdskraft.9  
Og dels har skolerne en forventning om at virksomhederne begrebsliggører den indlærte 
teori, så skolerne på efterfølgende skoleophold har et yderligere fundament at bygge på. 
 
 
2.2    Kort rids over praktikforløbets udvikling 
 
Hvis man i korte træk skal beskrive, hvad der er sket i vekseluddannelserne, set i lyset af de 
sidste 50 års udvikling, må det være den stigende vægt, der lægges på den teoretiske del af 
uddannelsesforløbet samtidig med, at der er sket en reduktion af den praktiske del af 
uddannelsen. 
  
Der er sket et skift fra middelalderen, hvor lærlingeuddannelserne var ren praktik til i dag, 
hvor praktik indgår som et element i det samlede uddannelsesforløb. Da der inden for mange 
fag er tale om  mangel på praktikpladser, kan praktikforløbet endda foregå i simulerede 
praktikforløb på skolerne. 
Samtidig er der sket en gradvis øgning af den teoretiske del i vekseluddannelsen: først som 
aftenskole, dernæst som enkelte dage i løbet af ugen til nu at være samlede forløb på flere 
uger; gerne med et længere forløb som start på uddannelsen, før man overhovedet kommer 
ud i et praktikforløb. 

8 Koch og Lundsgaard, 1999 
9 Det forholder sig således, fordi lærlingen ofte indgår i arbejdsnormeringen og er ansat på næsten lige vilkår 
som en færdiguddannet.  
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Praktikforløbet har tidsmæssigt været vigende, mens teoriforløbene har fået stadig større 
betydning, og samtidig er der sket en større vægtning af teoridelens indhold uden at man har 
formået at udvikle praktikforløbene tilsvarende. Historisk set har vekseluddannelses-
princippet egentlig aldrig hængt ordentlig sammen og set med historikerens briller må det 
konstateres, at vekseluddannelsessystemets største problem, nemlig den manglende 
sammenhæng mellem skole og virksomhed, mellem teori og praksis aldrig grundlæggende er 
blevet løst.  
 
Med udgangspunkt i dette helt afgørende bagvedliggende hovedproblem vil der i de næste 
afsnit blive udredt nogle af de grundlæggende problemer, som uddannelsessystemet i dag 
slås med.    
 
 
2.3    Problemfelter 
 
For at starte med en gentagelse og udtrykt lidt anderledes: den praktiske del af uddannelsen, 
der foregår i erhvervene og den teoretiske del, der foregår på skolen, har ikke altid haft 
sammenfaldende interesser og mål. 
 
Den praktiske del af uddannelsen er ofte rettet mod tilegnelse af fagligt specifikke 
kvalifikationer, der har en direkte relation til den funktion, som praktikforløbet er rettet 
imod; mens uddannelsens skoledel dels er rettet mod en faglig kvalificering til faget og dels 
forpligter sig til en mere almen og personlig kvalificering, der også retter sig mod videre 
uddannelse. 
 
Der sker en yderligere polarisering af teori- og praktikfeltet, idet skoledelen kontinuerligt 
gøres mere teoretisk. Virksomhedsdelen udvikler sig også, men ikke på samme grundlag 
som teoridelen. Hermed menes, at praktikdelen lever sit eget autonome liv uden input fra 
andre virksomheder eller fra skolen og lades dermed i stikken, og må blandt andet selv 
beskrive sin praksis. 
 
Det har betydet, at skolernes tilrettelæggelse af undervisningen, med fokus på teori og ønsket 
om en øget teoretisering, har medført, at en større del af den praksisrelaterede undervisning 
er lagt ud til praktikvirksomhederne. 
Denne udvikling, bl.a. med en større og større vægtning af it-undervisningen,  har medført et 
øget pres på skolerne i forhold til også at skulle undervise i basale fagspecifikke 
kvalifikationer.  
 
Konsekvensen af denne udvikling er, at lærlingen og praktikinstitutionens forventninger 
kolliderer.  
Lærlingens forventninger om at skulle ud og omsætte sin teoretiske viden i praksis bliver 
ikke altid indfriet, fordi det bla. viser sig, at de basale kvalifikationer, som er en 
forudsætning, ofte ikke er tilstrækkelige.  
Det efterlader lærlingen i et dilemma. På den ene side med en følelse af faglig 
utilstrækkelighed i forhold til virksomhedens krav og på den anden side et uindfriet ønske 
om at få lov til at vise sin teoretiske viden i praksis. Denne manglende sammenhæng er 
blevet dokumenteret i undersøgelsen fra Håndværksrådet og dels i egne undersøgelser 
(bilag 1 og bilag 2). 
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Det betyder, at man som lærling ikke oplever en sammenhæng mellem det, der undervises i 
på uddannelsesstedet og det, der kræves i praktikforløbet. 
Det vil sige, at de kompetencer lærlingen udstyres med i teoriforløbet ikke altid svarer 
overens med de kompetencer, der kræves i praktikforløbet. 
 
 
2.4    Socialisation og refleksion 
 
Et andet væsentligt problem i den praktiske del af uddannelsen er, at tilegnelse af den faglige 
viden ofte bygger på normer, traditioner, overleveringer og værdier, der skal bekræftes 
gennem det praktiske arbejdsfællesskab, man er en del af.  
 
Evnen til at begå sig i praksis bliver i nogle tilfælde evalueringsgrundlaget for lærlingen.  
Det vil sige, at lærlingens evne til at indgå i et forpligtende socialisationsforhold i 
praktikforløbet får en væsentlig betydning. Jo hurtigere lærlingen socialiseres og fungerer 
som et fuldgyldigt medlem, des bedre evalueres lærlingen. Selvstændighed bliver en 
kvalifikation der prioriteres højt og værdsættes. 
  
De lærlinge, som ikke er i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og organisation indenfor 
det faglige felt (såkaldte "tøvende elever"), er uddannelsesmæssigt dårligt stillet, da "dette 
leder dem ind i en ond spiral, hvor de får tilbudt færre spændende arbejdsopgaver og 
samtidig får indsnævret deres frihedsgrader".10 
En konsekvens af ovenstående er, at det bliver centralt at udvikle en primær 
kvalifikationsfaktor i form af at kunne reflektere11  i og over en hverdagspraksis.  
 
Dette fører videre til en ny problemstilling, nemlig den manglende mulighed  for refleksion 
over de aktiviteter, man er en del af i praktikforløbet. Det kræver ofte, at lærlingen er bevidst 
om nødvendigheden af refleksion, og at man er i stand til at skabe sig et rum for dette. Det er 
sjældent, at unge mennesker af sig selv formår eller ser vigtigheden af refleksion, 
medmindre de direkte vejledes af den praktikansvarlige eller andre mere erfarne.  
 
Desværre er vilkårene på praktikstedet ikke altid tilstrækkelige for denne refleksion. Dels 
fordi der ofte ikke er kyndige vejledere, og dels fordi man som lærling ofte får status af 
arbejdskraft frem for at være lærling – i dette ords oprindelige betydning. 
  

10 Håndværksrådet 1999, side 8 
11 Refleksionsbegrebet beskrives grundigt i kapitel 4. Dog skal begrebet defineres her - hvilket gøres med 
udgangspunkt i Knus Illeris' tanker om begrebet: 
"Der kan være to forskellige hovedbetydninger. Den ene drejer sig om eftertanke: Man reflekterer over eller 
tænker nærmere over noget, fx en begivenhed eller en problematik. Den anden kan nærmest karakteriseres som 
spejlning – i overensstemmelse med ordets oprindelige optiske betydning: Man spejler sin oplevelse eller 
forståelse i noget i sit eget selv, dvs. man fokuserer på dets betydning for én selv, vurderer det med sin egen 
identitet som målestok. […….] Refleksivitet i denne (sidste, red.) betydning er i de senere  år blevet et centralt 
begreb i en række aktuelle sociologiske, kulturteoretiske og socialisationsteoretiske tilgange, bl.a. hos 
teoretikere som Luhmann, Ziehe, Giddens". 
Kilde: Knud Illeris: "Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx", Roskilde 
Universitets Forlag, 1999, side 40-42  
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Dette stiller yderligere krav til lærlingen. Hvis ikke man som lærling bare skal smelte 
sammen med dagligdags rutinearbejde og dermed ikke får det tilsigtede udbytte, så skal man 
være meget målrettet, have gennemslagskraft og besidde en vis modenhed.  
 
 
2.5    Problemfelter i praktikken 
 
Lærlingenes baggrundskvalifikationer er meget varierende. Kvalifikationerne befinder sig på 
to skalaer: 
• et spektrum fra simple motoriske færdigheder til avanceret teknisk sensibilitet og  
• et spektrum fra lav til høj fagidentitet 12 
 
Som praktikansvarlig er man derfor i nogle tilfælde nødt til at yde en større indsats end 
normalt. Blandt andet må man tilrettelægge et mere individuelt praktikforløb, hvilket både er 
tidskrævende men på den anden side også udfordrende. 
 
Hverdagen på en virksomhed er uforudsigelig, det vil sige den kan være forvirrende og travl. 
Det medfører, at aftaler, grundig sidemandsoplæring og diverse former for vejledning med 
lærlingen ofte bliver nedprioriteret. Dette har dog også et positivt aspekt, da lærlingen 
kommer til at indgå som ligeværdig part og via dette får tid og rum til at lære i 
praktikforløbet. 
 
Et yderligere aspekt ved virksomhedsoplæringen er, at det for mange virksomheder er 
vanskeligt at  følge den teoretiske udvikling, der altid foregår inden for alle fag. Det kan ofte 
kun lade sig gøre i de tilfælde, hvor det er naturligt for en virksomhed at være teknologisk 
frontkæmper. Derfor møder lærlingen en teoretisk viden på skolen, der ikke modsvares og 
udfordrers i selve praktikforløbet. Resultatet bliver at kløften mellem teori og praktik 
bibeholdes og i nogle tilfælde uddybes.  
Konklusionen for lærlingen er så desværre ofte, at det er absolut spild af tid at være på 
skoleophold, da oplevelsen af faget er, at teoretiske forståelser er spild af tid. 
 
Konkluderende kan opsummeres, at  den øgede teoretisering på skolerne har medført at 
samarbejdet og dialogen med praktikvirksomhederne er blevet dårligere. Indsatsen 
vedrørende teoridelen er blevet opprioriteret og det har medført, at tid og ressourcer i 
forbindelse med praktikforløbet er blevet nedprioriteret fra uddannelsesinstitutionens side. 
Virksomhederne har på mange områder været overladt til sig selv. 
 

12 Et begrebsapparat til bestemmelse af kvalifikationskravenes udvikling har man endnu ikke udviklet, da  de 
forskellige tilgange bygger på forskellige industrisociologiske traditioner – dette er grundigt beskrevet i  
"Kvalifikationsanalysers anvendelighed – tilpasning eller frihedsgrader" af John Houmann Sørensen, 
Teknologiske Institut, Erhvervspædagogik, 1989 
 
Vedrørende fagidentitsbegrebet er dette beskrevet af Preben Horsholt Rasmussen i artiklen:  
"Fagidentitet og virksomhedsoplæring i erhvervsuddannelserne", december 1986, bilagssamlingen til 
"Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser", betænkning nr. 1112, juni 1987, side 769 
Kort om begrebet: Fagidentiteten dannes i den samlede kvalifikations- og socialisations påvirkning, som 
lærlingen gennemgår i sin uddannelse.  
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I andre sammenhænge har der i almindelighed været rejst kritik af det nuværende 
vekseluddannelsessystem evne til at leve op til de kvalifikations- og kompetencekrav, som 
omverden stiller. 
 
 
2.6    Kritik af vekseluddannelsessystemet  
 
Hovedkritikken13  har påpeget, at mesterlæren i dag er en anakronisme, der stammer fra 
middelalderens håndværkslav og som sådan ikke blot er konservativ og autoritær af natur, 
men desuden et udtryk for økonomisk udbytning. 
 
Denne holdning er ikke konstruktiv og peger kun baglæns og har ikke øje for systemets 
potentialer. Ingen tvivl er der om, at vekseluddannelsessystemet kommer til at bestå i mange 
år endnu og nye pædagogiske strømninger peger endog i retning af, at mesterlæreprincippet 
nu også er blevet optaget på det pædagogiske parnas. Empiriske undersøgelser viser 
endvidere 14, at væsentlige elementer fra mesterlæren er blevet tilpasset helt nye 
uddannelsesområder. 
 
Konklusionen vil under alle omstændigheder være, at nyskabelser inden for dette system, 
skal skabes på baggrund af det bestående system. Der er ikke basis i Danmark for svenske 
eller norske modeller, hvor lærlingeuddannelserne primært er skolebaserede – styrkesiderne i 
vekseluddannelsessystemet samler stærke politiske kræfter om bevarelse af dette. 
 
Men også en mere direkte kritik15  bærer kimen til reformering af vekseluddannelses-
systemet. Ofte finder man i denne mere frontale konfrontation også kernen i problemerne. 
Hovedpointen i denne kritik er, vekseluddannelsesmodellen er i krise.16  Tilgangen til 
uddannelserne svigter, mange af de mere kvikke elever kunne ikke drømme om en 
lærlingeuddannelse. 
 

"Samtidig er der meget der tyder på, at mulighederne for at lære noget, samtidig med 
at man er ansat som lønarbejder, og skal bidrage til virksomhedens drift, tendentielt 
er under udhuling" 17 

 
Årsagerne til denne udhuling skal findes dels i erhvervslivets rationaliseringer og dels i, at 
arbejdet tendentielt bliver mere uigennemsigtigt og dermed vanskeligere "at stjæle med 
øjnene" (fx gennem sidemandsoplæring). 
 
Forfatteren peger på, at hvis ikke der kommer en reform, der for alvor ændrer på regulering 
og rammer for vekseluddannelsen og for samspillet  mellem virksomhedsoplæring og 
skoleundervisning, så vil der gå kraftig svind: 
• både i den pædagogiske værdi ved erfarings- og praksisoplæringen 
• og i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser. 
 

13 Klaus Nielsen og Steinar Kvale: "Mesterlære – læring som social praksis", Reitzel 1999, s. 26-28 
14 ibid. s. 101-196 
15 John Houmann Sørensen i DPT nr. 4 : "Erhvervsuddannelserne ved en skillevej", 1998 
16 ibid.  
17 ibid.  
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Dette kig i spåkuglen bliver i disse år vekslet til den skinbarlige virkelighed. Begge 
ovennævnte konsekvenser er slået hårdt igennem i vekseluddannelsessystemet. Og i 
skrivende stund, er det jo netop målet med dette projekt: at ændre vekseluddannelses-
systemet, så uddannelserne atter kan blive attraktive både i forhold til rekrutteringspolitikken 
og i forhold til styrkelse af lærlingenes kompetencer via aktivitet i diverse læringsrum og 
praksisfællesskaber. 
 
 
2.7    Kritik af forslag til ændringer i vekseluddannelsessystemet 
 
Der er set mange forsøg på at revitalisere erhvervsuddannelsessystemet. En af de mere 
radikale uddannelsesændringer har været efg-uddannelsen, som i en moderne udgave er ved 
at genopstå med reform 2000. Efg løste i nogen grad rekrutteringsproblemet, som var opstået 
på baggrund af 60'ernes fagkritik, men løste ikke kvalificeringsproblemet, netop dette, at 
relationen skole/virksomhed byggede videre på de gamle traditioner til hinder for 
etableringen af mere grundlæggende fleksible kompetencer. Verden forblev stadig skilt op i 
to dikotome størrelser: praktikverden som den glorificerede "rigtige" verden og skolens  
"som om" verden - man gik primært på skole for at være sammen med sine kammerater. 
 
Mange forslag på at løse problemet med skole/virksomhedsrelationen er gået ud på, at der 
burde indføres ophold på flere praktikvirksomheder. I lov om reform 2000 står dette atter 
genindskrevet: 
 

"……., om det er muligt at indføre en mere attraktiv og smidig model for anvendelsen 
af kombinationsaftaler end den hidtidige praksis ……" 18 

 
Baggrunden for at stille forslag om kombinationsaftaler er19 at den unge både skal sikres 
mulighed for specialisering og skift af fagområde og for at sikre tilstrækkelig faglig bredde, 
fleksibilitet og mobilitet. 
 
Forslag som disse har været fremme  i mange år. Og de er aldrig blevet til noget. 
Årsagen til dette kan være talrige, men den største modstand skal af naturlige grunde findes 
hos virksomhederne. Modstanden bygger på, at man selv vil have gavn af en lærling, man 
bruger tid, energi og penge på. Ikke mange virksomheder kan se en fordel i at sende sine 
egne socialiserede lærlinge til nabovirksomheden uden reelt at vide, hvad man får i stedet. 
 
Ideen er et anslag mod virksomhedens kapitalforhold og da det er, om ikke den væsentligste 
grundpille i lærlingesystemet, så har det dog karakter af obstruktion af ideen med, at 
lærlingen også deltager i produktion af værdier. Alene af den grund er ideen med vekslende 
praktikpladser meget vanskelig gennemførlig, for ikke at sige umulig. Dog skal nævnes et 
forsøg med kombinationsaftaler 20 i Sønderjylland i 1998, hvis formål det var, at samtlige 

18 Forslag til "Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om erhvervsskoler og lov om de 
erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen", lovforslag nr. L 90, 
folketingsåret 1998-99, s. 9 
19 ibid. s. 45 
20 4plus forsøget i Sønderjylland med kombinationsaftaler mellem 4 virksomheder.  
Reference: SIC (Sønderjyllands Innovations Center A/S) 
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lærlinge overalt i landet skulle tilbydes muligheden for kombinationsaftaler. Forsøget er 
øjensynlig aldrig blevet til andet end forsøg.   
 
 
2.8    Opsummering af problemfelterne og nye perspektiver 
 
Ovenstående overvejelser må således kraftigt inddrages i en konstruktion af  nye 
samarbejdsmønstre i relationen mellem skole og virksomhed. 
 
Opsummerende og opsamlende kan de væsentligste problemfelter identificeres: 
 
Problemfelt 1  
• Samarbejdet mellem skole og virksomhed er blevet dårligere i takt med den øgede 

teoretisering på uddannelsesinstitutionerne 
• Polariseringen af teoriforløbet og praktikforløbet bliver større, jo mere man forsøger at 

teoretisere undervisningsforløbet 
 
Problemfelt 2 
• Som ansvarlig for lærlingeoplæringen på en virksomhed er man ikke altid up-to-date 

med den samme teoretiske indfaldsvinkel som lærlingen. Det kan derfor være svært at 
stille opgaver, der i tilstrækkeligt omfang udfordrer lærlingen praktisk og teoretisk 

• Dagligdagen på virksomheden giver ikke lærlingen mulighed og rum til at reflektere 
 
Problemfelt 3 
• Virksomhedernes rationaliseringer og teknologiens større og større uigennemsigtighed 

medfører færre læringsmuligheder 
 
At skoleuddannelsen på en teknisk skole er blevet for teoretisk må i sig selv give anledning 
til panderynken. Af alle steder kan man netop på en teknisk skole integrere teori og praksis. 
Et nyt forslag må klart styrke mulighederne for at styrke denne integration.  
 
Lige så væsentlig og i denne sammenhæng en helt ny perspektivrig tanke er det, at 
lærlingene skal lære at bruge deres virksomhed som et fordybelsesrum – et sted hvor der kan 
eksperimenteres, et sted hvor værdiproduktionen i en periode kan være sat på stand by. Dette 
kræver nytænkning i hele uddannelsessystemet – men vil være et helt afgørende element i en 
reformering. 
 
Den teknologiske udvikling stiller yderligere krav til uddannelsessystemet. Det bliver stadig 
vanskeligere konkret at se, hvad der sker i en produktionsproces. Denne foregår ofte i kar, 
lukkede systemer, integrerede systemer. Desuden bliver styresystemerne mere og mere 
teoretiske og abstrakte. Dette stiller ligeledes krav til nogle nye læringsrum, som kan 
defineres af den lærende, lærlingen. 
 

Det er altså bydende nødvendigt at ændre uddannelsessystemet, så det i langt højere grad 
lever op til behovet for en styrkelse af samspillet mellem skole og virksomhed. Tiden 
nærmer sig, hvor lærlingeuddannelserne skal tage skridtet ind i en tid, som kvalifikations-
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mæssigt kalder på selvstændighed, problemløsning og avancerede it-mæssige 
kvalifikationer. 
 
Basisarbejdet med vurdering af grundlaget for et ændret læringssystem slutter således ikke 
med kritiske overvejelser om selve opbygningen af lærlingesystemet. Supplerende til dette 
må inddrages den samfundsmæssige og virksomhedsmæssige udvikling baseret på den nye 
informationsteknologi. Arbejdet vil i fremtiden udvikle sig til at være uafhængigt af tid og 
sted, og teknologien vil resultere i helt nye produktions- og organisationsformer. Hvor en 
hierarkisk organisation var rationel for industrisamfundets virksomhed, kan det være en 
decideret hæmsko og ulempe for informationssamfundets virksomheder, som skal omstille 
sig hurtigere og hurtigere og konstant tilpasse sig ændringer i kundernes krav. 
 
Informationsteknologien åbner altså mulighed for kommunikationsformer, som går 
fuldstændig på tværs af virksomhedernes nuværende hierarkiske strukturer. Hermed åbnes 
der for nye samarbejdsformer i virksomheden, som overskrider virksomhedens formelle 
organisation. 
 
Denne informationsteknologis konsekvenser for kvalifikationsstrukturens udvikling og 
dermed afledte ændringer i uddannelsesstrukturen er grundlaget for overvejelserne i det 
næste kapitel, som omhandler de krav erhvervsuddannelsessystemet møder fra omverden, og 
som det kontinuerligt skal forsøge at honorere. 
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Krav fra omverden til 
erhvervsuddannelsessystemet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 1997 tog daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen et initiativ til følgende særdeles 
ambitiøse målsætning: "… om 5-10 år skal det danske uddannelsessystem befinde sig blandt 
de 10 bedste i verden målt ud fra OECD-analyser og nationale målsætninger". Ministeren 
havde taget dette initiativ 21 for at kickstarte en udvikling indenfor erhvervsuddannelserne 
med den ovenfor refererede målsætning. 
 
 
3.2 Nogle generelle forandringstendenser 
 
Baggrunden for initiativet var en række undersøgelser, data og rundbordssamtaler mellem 
ministeriet, Erhvervsudviklingsrådet og en række fremtrædende virksomhedsledere. 
Disse høringer gav en lang række resultater bla. vedrørende nogle udviklingstendenser i 
erhvervslivet, som kan iagttages i følgende skema: 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 National kompetenceudvikling: "Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling", 
Undervisningsministeriet 1997 
22 Kim Apitz, Københavns tekniske Skole -  Apitz's egen tilpasning 
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Nogle generelle forandringstendenser 
Traditionel økonomi Vidensøkonomi 

Markedsændringer 
Begrænset konkurrence Global konkurrence 

Standard-goder Kundetilpassede goder og ydelser 
Ubegrænset ressourcer Begrænsede ressourcer 

Regulering Deregulering 
Interne virksomhedsændringer 

Masseproduktion Produktion i mindre serier 
Hierarkier Teams og færre ledere 

Store organisationer Fleksible23, lærende organisationer 
Dækker flere områder  Outsourcing og koncentration om 

kerneområder 
Relativ ensartet arbejdsstyrke Heterogen arbejdsstyrke 

Ændrede kvalifikationer 
Manuelt arbejde Vidensarbejde 

Jobsikekrhed ved: Anciennitet Jobsikkerhed ved: Kvalifikationer 
Specifikke jobfærdigheder Bredere kvalifikationer 
Karriere i en virksomhed Karriere i flere virksomheder 

Uddannelse afsluttet Livslang læring 
 

Skema 3.1: Nogle generelle udviklingstendenser 
 
 
 
 
I disse almene forandringstendenser er forankringspunktet udviklingen af de menneskelige 
ressourcer, udviklingen af den intellektuelle kapital - human resorces, om man vil. 
 
Forskellen mellem virksomhederne vil ikke længere kun bestå i produktionsapparatet, men i 
den til rådighed stående samlede menneskelige ressource. Ministeriets rapport fastslår, at 
"den nationale kompetence herunder samspillet mellem skole og virksomhed vil styrke 
virksomhedernes konkurrenceevne". 
 
Toplederne fra industrien understøttede denne konklusion bl.a. ved henvisning til SUM-
projektet: 24  "at ca. 70% af virksomhederne finder at medarbejdernes kvalifikationer er 
afgørende for indtjeningen". 
 
 

23 Dette vanskelige begreb forsøges defineret i "Den fleksible virksomhed", DISKO-Projektet, rapport nr. 1, 
sept. 1997, Erhvervsudviklingsrådet, side 10: "Virksomhedens evne, men basis i integrative 
organisationsformer og en fornyende og læringsorienteret kultur, til at reagere på en omskiftelig omverden med 
nye produkter og nye processer".  
24 Efter Kim Apitz – Toplederne vurderede at udviklingen af den menneskelige ressource betinger muligheden 
af en fleksibel organisation. SUM-projektet ledes af CO-industri og Dansk Industri, samt DISKO-
undersøgelsen, Ålborg Universitetscenter.  
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Teknologiudnyttelse, målt ved produktivitetsmål, har i midtfirserne i Danmark vist, at det 
har været problemfyldt at omveksle maskininvesteringer til produktivitetsforbedringer.5  
 
Årsagerne til dette er talrige, men bl.a. er der peget på en manglende sammenhæng mellem 
teknologisk fornyelse og organisatorisk tilpasning.  
  
 
3.2    Fokus på organisatoriske ændringer 
 
Dette har i de efterfølgende år medført, at virksomhederne har skiftet fokus fra teknologisk 
til organisatorisk innovation.26 Der indføres nu en fladere struktur i virksomhederne, hvor 
beslutninger og udførelse bindes tættere sammen med øgede krav til medarbejderne 
(selvstændighed, fleksibilitet, tværfaglighed). Ifølge DISKO-undersøgelsen27 fra 1993-1995 
har 53% af virksomhederne ændret intern organisation og 44% har ændret ledelsesstruktur. 
Virksomhederne ændrer sig i disse år kraftigt hen mod en mere fleksibel og lærende 
organisation.   
 
Det er ikke målet med dette projekt at gå mere i dybden med de ændringer af teknologisk, 
organisatorisk og vidensmæssig art, som i disse år paradimisk er ved at ændre dansk industri 
og de konkurrence- og markedsvilkår, som er en konsekvens af denne udvikling. 
 
Skemaet nedenfor opsummerer de væsentligste forandringsindikatorer mellem en traditionel 
organisation og en fleksible & lærende organisation: 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
25 Allan Næs Gjerding m.fl.: "Den forsvundne produktivitet – udviklingen i firsernes Danmark", Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, 1990 
26 National kompetenceudvikling, s.22 
27 Forskere ved Ålborgs Universitetscenter har i 1996 foretaget spørgeskemaundersøgelse af 2000 
virksomheder. Reference: National kompetenceudvikling, s. 27 
28 "Quality and Relewance", IRDAC 1994 
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Virksomhedsinterne1 organisatoriske ændringer 
Traditionel organisation Fleksibel og lærende organisation 

Mange hierarkier og mange ledere Flad struktur og færre ledere 
Central ledelse med fokus på kontrol Projektbaseret ledelse med vægt på  

styring af informationsstrømme og  
udvikling af medarbejdernes  

kvalifikationer 
Faste arbejdstider med klar  

fordeling af opgaver 
Fleksible arbejdstider med  

jobrotation og større mobilitet 
Lavlønsstrategi Kvalitetsstrategi, hvor den enkelte  

kontrollerer kvaliteten 
Rationalisering ved automatisering Integration af proces og produkt 

Mange specialister Bredere job og bredere  
kompetencer 

 
Skema 3.2: Virksomhedsinterne og organisatoriske ændringer 

 
 
 
 
Men at der sker ændringer, er der ingen tvivl om. OECD har skønnet29, at på international 
plan er det ca. 25% af virksomhederne, der har eller er ved at indføre fleksible 
organisationsformer. Man forventer i Tyskland at tallet inden for overskuelig fremtid vil 
være 90%. DISKO-undersøgelsen har vist, at virksomheder der satser på fleksible 
organisationsformer i gennemsnit er 30% mere produktive end tilsvarende virksomheder, der 
ikke har introduceret disse organisationsformer. 
 
Denne vægtning af "fleksible kvalifikationer" – denne strømning har hidtil ikke udstrakt sig 
til kvalificering af lærlinge. Men det ligger i direkte forlængelse af tankesættet, at i samme 
omfang, som lærlingen opfattes som et udviklingspotentiale, kan dette på sigt få stor 
betydning for styrkelse af virksomhedens samlede kvalifikationsprofil.  
 
Så før arbejdet med konkrete reformforslag til vekseluddannelsessystemet kan finde sted,  er 
det væsentligt at se på hvilke konsekvenser disse udviklingstendenser bør få  for de 
kvalifikationer, som eleverne/lærlingene skal besidde for at kunne udvikle sig til "fleksible 
svende". 
 
 
3.3 Konsekvenser for kvalifikationskravene 
 
Udfra de beskrevne samfundsmæssige ændringer sker de væsentligste kvalifikations-
ændringer i forholdet mellem faglige- og personlige kvalifikationer. Mellem disse to 
kategorier sker der en integration, som dels kan karakteriseres med behovet for en større 

29 Kim Apitz: "Noter til National kompetenceudvikling", 1999 
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sammenhæng mellem det faglige og det personlige og dels med en forskydning mod større 
og større krav til de personlige kvalifikationer, så som selvstændighed, ansvarlighed, 
fleksibilitet, samarbejdsevne og analyseevne.  
 
Dette er krav, som før i tiden kun blev stillet til medarbejdere og ledelse i den øverste del af 
virksomhedens pyramide – i dag gælder det alle. 
 
Socialforskningsinstituttet har gennem en undersøgelse af 21 virksomheder 30 vist, at den 
teknologiske udvikling og organisatoriske forandring sjældent fører til krav i de faglige 
kvalifikationer, men derimod til de mere personlige kvalifikationer. Undersøgelsen viser 
endvidere, at afskedigelser ofte er baseret på en vurdering af de personlige kvalifikationer – 
mindre end de faglige kvalifikationer. I forhold til ansættelser er det igen oftest de personlige 
kvalifikationer, der fokuseres på. 31 
Mange og omfattende danske og udenlandske undersøgelser32 viser disse klare skift i 
kvalifikationsprofilen hos faglærte arbejdere – der bliver i et stigende omfang behov for 
såkaldte procesovergribende kvalifikationer eller udvikling af virksomhedernes intellektuelle 
kapital.   
 
Ålborg Universitetscenter har  undersøgt 33 skiftet i kvalifikationskravene målt i forholdet til 
hvor fleksibel en virksomhed der er tale om. 
 
 
 
 

pct. Fleksibel Delvist 
fleksibel 

ikke 
fleksibel 

Større vægt på samarbejdsevner og 
kommunikation 

78 59 35 

Større vægt på ansvars- og 
kvalifikationsbevidsthed 

83 70 47 

Tværfaglige arbejdsgrupper 82 59 25 
Større selvstændighed i arbejdet 87 64 35 
Mindre rutineindhold i arbejdet 59 36 13 
Mere samarbejde med kolleger 76 54 24 

Mere samarbejde i ledelse 78 57 28 
 

Tabel 3.3: Forandringer i kvalifikationskravne 
 
 
 
Som det ses i tabellen, så sker gennemslaget af naturlige årsager først og kraftigst i de 
fleksible virksomheder og tabellens kategorier peger alle mod de samme kvalifikationskrav,   
nemlig en vægtning af de organisatoriske, procesuafhængige, personlige kvalifikationer.  

30 ibid. 
31 ibid. 
32 HOT-projektet, JUUST-projektet, POINT-projektet, NORDTEK-projektet, CNC-elektronik-projektet, 
Almenkvalificeringsprojektet, OVE-projektet. 
33 Ålborg Universitetscenter, Erhvervsredegørelse 1996 
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EU-kommissionens Rådgivende Udvalg for Industriel Forskning og Udvikling (IRDAC) har 
i en rapport34 identificeret et udbredt behov for personlige kvalifikationer hos 
virksomhederne. 
 
European Round Table of Industrialists (ERT) bestående af 40 særdeles fremstående 
europæiske virksomhedsledere har udtalt at virksomhederne har behov for medarbejdere der 
"har en bred fremfor en dyb viden og med evnen til at lære og motivation til at vedblive med 
at lære". 
 
Fra Teknologisk Instituts CNC-undersøgelse35 refereres følgende: 
 

"De skal være villige til at lade fylde mere viden på – De skal være indstillet på hele 
tiden at lære nyt.  
Dette er to karakteristiske svar på spørgsmålet om beskrivelse af en 
ønskemedarbejder"   

 
Man kan altså konkluderende fastslå, at lærlingen efter endt uddannelse skal være "en 
lærende svend", dvs. at uddannelsen hvor lærlingen udover udvikling af faglige kompetencer 
også har udviklet langt bredere personlige kompetencer. 
 
 
3.4    De faglige kvalifikationers ændrede betydning og karakter 
 
Konsekvensen for uddannelser har til alle tider været en tilpasning til de nyeste udviklings- 
og forskningsmæssige landvindinger. Der er ingen tvivl om, at forældelsestiden for de 
faglige kvalifikationer er kraftigt faldende og der er heller ingen tvivl om, at 
erhvervsuddannelsessystemet stadig hurtigere må reformeres. Ligeledes vil mængden af 
kvalifikationer være stigende og blive mere og mere komplekse. Og den primært vigtigste 
sammensathed vil blive samspillet mellem traditionelle faglige dyder og et bredt spektrum af 
andre menneskelige/personlige kvalifikationer. 
 
En helt afgørende pointe er, at disse personlige egenskaber ikke skal skabes isoleret, men 
derimod i et tæt samspil med de faglige kvalifikationer. Og her nærmer vi os problemets 
kerne.  
 
Ofte varetages udviklingen af de faglige kvalifikationer på praktikvirksomhederne, samt via 
skolens værkstedsundervisning – udviklingen af mere personlige kvalifikationer placeres i 
fag (fx grundfag), som lærlingene ofte ikke forbinder med en faglig uddannelse – herfra 
holdningen til disse fag (se undersøgelse i bilag 1).    
 
Derudover viser talrige virksomhedsbesøg og undersøgelsen blandt lærlingene,36 at der kun 
eksisterer et meget perifert samarbejde mellem skole og virksomhed. Dvs. at den vigtigste 
kobling mellem praksis og teori, mellem virksomhedsmæssig socialisation og fordybelse, 

34 IRDAC: "Manglende kvalifikationer i Europa", 1997  
35 Bruno Clematide og Jan Knoblauch: "Arbejdsdeling og kvalifikationskrav – ved CNC-maskiner og i 
elektronikindustrien", metalindustriens brancheudvalg, 1987, s. 95 
36 Koch og Lundsgaard, 1999  
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mellem behovet for skabelse af brugs- & bytteværdier og eksperimentel legen stort set ikke  
eksisterer. Lærlingen kommer altså på skoleophold uden at lærerne ved hvad lærlingene har 
arbejdet med i praktiktiden og lærlingene kommer tilbage fra skoleopholdene uden at 
virksomhedens ledelse interesserer sig synderligt for skoledelens indhold. 
 
Naturligvis har lærlingene svært ved at tage dette system alvorligt, og så rammer det 
holdningen og ydelsen på systemets "svage" del, nemlig skoleopholdene. 
 
Tidligere har det været konstateret 37 at dette netop er et yderst svagt punkt i veksel-
uddannelsessystemet: 
 

"Men uddannelserne sigter helt overvejende mod den faglige kvalificering og er 
endda i mange tilfælde med til at udvikle en faglighed, der opfattes som selvbærende, 
neutral og værdifri og derfor let kommer i modstrid med den brogede og 
komplicerede virkelighed i praksis. [……………..] …Derfor dannes der hos den 
enkelte barrierer mellem de forskellige typer af kvalifikationer, både mellem de 
faglige og personlige kvalifikationer. 
Sådanne barrierer bliver mere og mere uhensigtsmæssige. [………] Og for at 
reducere problemerne peges der på nødvendigheden af [….] et bedre samspil mellem 
uddannelsesinstitutionerne og praktikstederne. 

 
Dette manglende samspil er vekseluddannelsens helt svage historisk betingede 
omdrejningspunkt/krumtap. 
 
 Ingen reformer siden dagskolen blev indført i 1956 har løst dette problem – ofte har en ny 
reform slet ikke beskæftiget sig med dette problem.  
 
Gennem årene har man forsøgt sig med mange forskellige løsninger på dette problem.  
Men det har været lappeløsninger, som primært har gået på forbedringer af 
kommunikationen mellem skole og virksomhed og ikke har forholdt sig konkret til 
problemets essens: den manglende fælles kvalifikationsproducerende platform. 
 
I kapitel 4 er udviklet et forslag til en langt mere radikal løsning på dette problem. 
En løsningsmodel, som samtlige involverede virksomhedsledere, der er blevet interviewet, 
har udtryk stor tilfredshed med.38 
 
Modellen bygger således på en vurdering af hvilke løsningsmuligheder, der både er 
realistiske og gennemførlige i forhold til: 
 
1. Det nuværende systems behov for revitalisering (beskrevet i kapitel 2) 
2. De ændrede kvalifikations- og kompetencekrav fra omverden (kapitel 3) og 
3. Deltagende lærlinge og virksomheder (bilag 1 og bilag 2) 
 
 

37 Illeris 1994 
38 Koch og Lundsgaard, 1999  
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4 
 

 
 
 

Praktikum som nyt læringsrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1    Tillidskrise til uddannelserne 
 
Tidligere tog man det for gode varer, at skolerne i samarbejde med faglige organisationer og 
Undervisningsministeriet kunne producere brugbare professionelle uddannelser, og at den 
viden, der blev undervist i kombineret med ophold på praktikvirksomheder, ville forberede 
lærlingen til praksis i en vilkårlig virksomhed uden for uddannelsesinstitutionen. 
 
Det må understreges, at uddannelser ikke må blive noget statisk og uforanderligt. 
Uddannelser og dermed også erhvervsuddannelser skal spejle udviklingen i teknologien og 
dermed kvalifikationsstrukturen. Det samme kan siges om læringsbegrebet. Dette er også 
under konstant overvågning og skal spejle og matche kravene fra kvalifikationsstrukturen. 
Og i disse år sker der en masse. Der er faktisk tale om en storstilet  mentalitetsforandring39, 
hvor kodeordene er fleksibilitet  og omstillingsparathed. 
 
Derfor kan siges, at læring forstået som en proces, hvor underviseren afsender viden og 
lærlingen/eleven er modtager, er meningsløs. Det skærper ikke fleksibiliteten.  
Læring må derimod forstås som en proces, hvor lærlingen/eleven gennem operationer og 
handlinger konstruerer deres egen viden. 
  
Det har da også vist i de senere år, at der bliver et stadig større gab mellem de 
kvalifikationer, som vekseluddannelsessystemet kan bibringe lærlingene dels i form af viden 
og dels den praksis der udfoldes, og så hvad der synes værdifuldt hos den professionelle 
praktiker, lærlingen, svendene. 
 
Donald Schön,40 gør opmærksom på,  at “det vi allermest behøver at undervise i, er, hvordan 
man træffer en afgørelse under forhold der er usikre, (= "ubestemte praksiszoner"), men det 
er præcis det, vi ikke ved, hvordan vi skal gøre”.41  

39 Knud Illeris: "Læring", kronik i Politiken 1. oktober 1999 
40 Donald Schön: "Educating the Reflektive Practitioner", San Francisco: Josey-Bass, 1987 
41 Schön, 1987, s. 11 
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Lad Schöns dilemma være indgangen til dette afsnit om udviklingen af lærlingenes 
læringsrum. 
 
Fra 1956 og frem til i dag har en lærling altid mødt to læringsrum: Et fællesskab på 
arbejdspladsen og et fællesskab på skolen. Undersøgelser 42 viser klart, at disse to 
praksisfællesskaber intet har til fælles. Eller sagt anderledes: skole og praktikvirksomhed 
taler ikke sammen overhovedet. Udover dette er lærlingeforholdet også karakteriseret af, at 
lærlingens læringsfokus i de to praksis-fællesskaber ikke er kalibreret.  
 
Det ses 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. 
 
Set i relation til udviklingen i kvalifikationsstrukturen (afsnit 3.3) er modsætningen mellem 
de to praksisfællesskaber meget lidt hensigtsmæssig. Hvis lærlingen i virksomheden "bare" 
gør hvad der bliver sagt og på skolen bruger tiden på en stille obstruktion, så kan man svært 
forestille sig udviklingen af fx "større samarbejdsevner og kvalifikationsbevidsthed", som 
ifølge omtalte undersøgelser bl.a. er en væsentlig ny kvalifikation.  
 
For at ændre på dette er det nødvendigt at ændre på læringsrummene og lærlingens 
deltagelse heri.  Uddannelsesforskning, gennemført af amerikanerne Lave & Wenger 43  
viser, at læring kan forstås som en proces, der kan finde sted i kraft af, at de lærende 
personer tager del i en social praksis, og at de dermed ændrer eller udvikler deres deltagelse 
heri. Lærlingene skal altså, ifølge denne opfattelse, udvikle deres personlig handleevne "og 
dermed sin funktionsmåde, inklusive sin opfattelse (kognition) og vurdering (emotion) af sin 
formåen og af sine muligheder" 44   
 
Fokus skal altså placeres  i lærlingens sociale deltagelse i læringsrummene, i de 
praksisfællesskaber, som uddannelsen placerer ham i. Grundlæggende kan konstateres, at al 
læring på afgørende måde er præget af den situation, som den finder sted i.  
 
En meget nyttigt begreb til den videre udforskning, også udviklet af Lave og Wenger, er 
begrebet "legitim perifer deltagelse". Professor og uddannelsesforsker Knud Illeris har 
udflettet dette begreb meget præcist:  
 

"Det drejer sig om at den lærende deltager i og lærer gennem praksisfællesskaber 
hvor alle parter accepterer og er indstillet på, at den lærende starter i en yderlig 
position og efterhånden gennem deltagelse i flere og flere af fællesskabets aktiviteter 
både kognitivt, psykodynamisk og socialt lærer hvad fællesskabet arbejder med, og 

42 Håndværksrådet 1999, Koch og Lundsgaard 1999 
43 J. Lave & E. Wenger: ""Situated learning – Legitimate peripheral participation", New York: Cambridge 
University Press, 1991 
44 Ole Dreier: "Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster", side 82 i "Mesterlære – læring 
som social praksis", Nielsen, Kvale, Hans Reitzels forlag, 1999 
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derigennem gradvist opnår en mere central position og til sidst et fuldgyldigt 
medlemskab af fællesskabet" 45 

 
Dette er en fin beskrivelse af hvordan systemet for nuværende er fungerende. Men som 
Illeris også returnerer, så har der været rejst en del dansk kritik af mesterlæren. 
Indvendingerne drejer sig typisk om, at mesterlæren er en autoritær og konserverende 
uddannelsesform, at den ikke sikrer den nødvendige teoretiske indsigt og at lærlingene i 
mesterlæresystemet skabes som kloner af deres mestersvende. 
Denne kritik har en kerne af sandhed, men bygger også på en manglende indsigt i 
lærlingesystemet, fordi hvorfor, kan man spørge, ses det så ofte, at der alligevel udvikles nye 
dimensioner inden for et fag? 
 
Refleksioner over denne kritik fører automatisk diskussionen tilbage til de meget snævre 
rammer hvori mesterlæren gennemføres. Rammer som i princippet aldrig har været 
forfægtet. I de fleste nye lærlingelove, op gennem den sidste halvdel af dette århundrede, har 
landets lovgivende forsamling insisteret på, at man gennemførte forsøg med nye 
praktikformer, men det er til dato helt blevet overhørt. Hvilket set ud fra et 
kvalifikationssynspunkt vanskeligt kan forstås, men ud fra en indre logik om, at lærlinge og 
virksomhed er sammenbundet i et kapitalforhold, giver det mere mening. 
 
Så spørgsmålet der kan stilles er, om det er muligt på en radikal måde at forbedre 
mesterlæreprincippet uden at pille ved kapitalforholdet og samtidig totalt ændre aktørernes 
indstilling og rolle til indhold og læringsprincipper? 
 
Det er oplagt, at radikale ændringer ikke sker natten over. Men der er intet indenfor den 
nuværende lovgivningsmæssige ramme, som afskærer systemet fra at lave forsøg som 
skitseret nedenfor.  
 
Inspiration til at reformere det nuværende lærlingesystemet, er hentet fra den tidligere 
omtalte amerikanske uddannelsesforsker Donald A. Schön. Efter adskillige års studier af de 
problemer, som teoretisk uddannede fra amerikanske universiteter løb ind i, når de kommer 
ud i erhvervsmæssig praksis, har Schön koncentreret sig om begrebet "den reflekterende 
praktiker" og dermed sat fokus på vekselvirkningen mellem praktisk erfaring og en 
erkendelsesmæssig indsigt.   
 
 
4.2    Den reflekterende praktiker 
 
Moderne uddannelser må i dag konstrueres, så den forbinder flere forskellige niveauer i 
kompetencetilegnelsen. I dag er indlæring baseret udelukkende på viden og forståelse helt 
utilstrækkelig. 
Uddannelse må forbinde og integrere både forståelsesmæssige, personlighedsmæssige og 
identitetsmæssige udviklingsmuligheder – alt  i forlængelse af deltagernes motivation og 
egne mål.  

45 Citatet er inspireret af Lave & Wenger samt Nielsen & Kvale. Knud Illeris skriver om dette i bogen: 
Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx", Roskilde Universitets Forlag, 
1999, side 142-146 
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Dette kan typisk ske gennem problemorienterede og til dels deltagerstyrede projekter med et 
konkret fagligt indhold, der samtidig involverer dannelsen af personlige udviklingsområder, 
herunder fagidentitet, fleksibilitet og refleksion.46  
 
I det følgende skal udformes hvilke praksissituationer, der er relevante og hvilke typer af 
refleksioner, der kan være tale om.  
 
Når en lærling har fået en vis rutine, kan han så at sige forstå sine handlinger "i løb", han er i 
stand til at "knowing-in-action", altså en rutineproces, hvor viden og handling er integreret. 
 
Det kunne for eksempel være det at cykle. Bliver man spurgt om, hvordan man holder 
balancen og ikke falder til en bestemt side, vil mange svare, at de opretholder balancen ved 
at dreje styret til modsatte side. Gjorde man det, ville man højst sandsynlig falde. 
Den opsamlede viden ligger altså i selve handlingen, som afsløres eller først kan tages i 
anvendelse i en konkret situation. 
 
Den reflekterende praktiker, den kompetente fagmand,  kan komme meget længere end 
dette, når han møder situationer, som kræver inddragelse af hele apparatet af 
problemløsningsmetoder byggende på en solid viden og erfaring. Dette kalder Schön for 
"reflection-in-action".  
 
For at dette kan blive en virksom del af lærlingens beredskabs i praksisrummet, er han nødt 
til selv at udvikle evner til at kunne se sammenhængen mellem problemer og løsnings-
metoder. Ingen anden kan se det for ham, og man kan ikke se det ved bare at få det fortalt; 
selvom den rigtige form for vejledning måske kan hjælpe et stykke ad vejen.  
 
Ud fra dette perspektiv kan man skelne mellem to slags praksis-situationer og to slags viden, 
der passer til dem: 
 
1. Der er den kendte situation, hvor lærlingen kan løse problemerne ved hjælp af 

rutinemæssige anvendelser af facts, regler og procedurer, der stammer fra den 
professionelle viden. 

2. Der er også den ukendte situation, hvor problemet til at begynde med ikke er klart og der 
ikke findes nogen tilgængelig institutionaliseret viden, der passer til situationen.  

 
Den form for reflection-in-action, hvor den professionelle praktiker nogle gang er nødt til at 
“opfinde” nye “regler” på stedet, er central del af det arbejde lærlingen skal foretage i 
Praktikum.  
 
 

46 Giddens gør opmærksom på, at "…. vi befinder os i en verden, som grundlæggende konstitueres gennem 
refleksivt anvendt viden, men det er samtidig en verden, hvor vi aldrig kan være sikker på, at et givent element 
af denne viden før eller siden revideres", Giddens 1994. 
Luhmann ville sige, at dette er emergent orden (Luhmann 1997): "Sen modernitetens mennesker lever i 
selvreferentielle systemer og må styre deres egen eksistens og funktion i forhold til en evigt foranderlig verden. 
Dette kræver refleksivitet". Luhmann siger ligeud, at refleksivitet er "et centralt eksistensvilkår". 
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Det optimale må være frihed til learning-by-doing under forhold, der har en lav risiko. 
Desuden skal der være mulighed for coaches/vejledere at indføre lærlingen i fagets 
traditioner og hjælpe dem på en hensigtsmæssig måde således, at de på deres måde kan se 
det, der skal ses. 
 
 
4.3 Praktikum som teoretisk læringsramme 
 
Når man skal lære en praksis at kende, bliver man indviet i fællesskabets traditioner, sprog, 
systematiske viden, knowing-in-action mønstre og den praksisverden, den tilhører. 
 
Der er tre forskellige måder, hvorpå man kan tilegne sig praksis: 

1) Enten på egen hånd som eksempelvis det at gå på jagt. 
2) Eller som en lærling hos en “ældre” praktiker for eksempel som en håndværker eller 

en industriarbejder. Her tilbydes direkte kontakt til den virkelige verden. Men ofte 
lægges der et stort pres på lærlingen i form af effektivitet, og der er ikke megen plads 
til fejl. 

3) Den tredje måde, hvorpå man kan tilegne sig praksis, er ved at træde ind i et 
Praktikum. 

  
I det følgende korte afsnit konstitueres Praktikum mere teoretisk – i afsnittet efterfølgende 
skal Praktikum fremstilles i en langt mere konkret idemæssigt kontekst.  
 
Praktikum er en konstrueret læringsramme lavet til det formål at lære i praksis. 
Praktikum findes og konstitueres i et nyt praksisfællesskab placeret mellem skolens og 
virksomhedens to forskellige praksisfællesskaber. Ikke isoleret mellem disse to kendte 
verdener, men mellem dem på en måde, så Praktikum danner bro mellem skole og 
virksomhed. 
 
Den danske psykolog og professor Ole Dreier har teoretisk beskæftiget sig med dette og 
kaldt det "læring i handlekontekster og på tværs af dem".47  Ole Dreier er meget fokuseret 
på, at handleevne altid fordres og læres i bestemte sammenhænge (kontekst) og at lærlingen i 
forskellige sammenhænge får udvidet sit handleberedskab ved forskellige former for 
deltagelse. 
 
Læring i forskellige kontekster har således kun mening, hvis der er noget, der binder disse 
kontekster sammen. Ole Dreier formulerer dette således:  

 
"Det ville ikke have meget formål at lære, hvis praksis blot forandrede sig i vidt 
forskellige, usammenhængende retninger. Læringen gennemføres ud fra en 
overbevisning om, at den kan række ud over selve læresituationen og være brugbar i 
andre sammenhænge".48 

 
Dette må være den helt afgørende pointe, at det lærlingen lærer, via sin ageren i forskellige 
sammenhængende praksisrum, kort og godt har overførselsværdi – at det kan transformeres 

47 Nielsen & Kvale, 1999, s. 83 
48 ibid. s. 85 
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med værdi til andre praksisrum. At det lærte har generel og blivende værdi. Bl.a. derfor er 
Praktikum et praksisrum relativt fri for arbejdspres, distraktioner og risici, som ellers er 
noget af det, der kendetegner den virkelige produktionsform og som kan være en hindrende 
faktor for fordybelse. 
 
Når man som lærling træder ind i et Praktikum, skal man lære “practice of the practicum”. 
Arbejdet i Praktikum bliver dannet gennem forskellige kombinationer af lærlingens learning-
by-doing, interaktionen med lærere, de andre lærlinge, de involverede praktikvirksomheder  
og en mere diffus “baggrunds viden.”. I disse forskellige praksisrum opløses tid og rum: 
lærlingen skal være i stand til på en og samme tid at kunne bevæge sig rundt mellem 
forskellige praksisfællesskabet (lærere, lærlinge, virksomheden) og mellem forskellige 
praksisrum (værksteder, virksomheder, biblioteker, teknologiske institutter). Alle disse valg 
af læringsbaner foretages af lærlingen selv (under passende vejledning) og det vil være 
læringsbaner, som kan bringes med ud i andre praksisrum og praksisfællesskaber. 
 
For bl.a. at fremme disse kompetencer, skal der udvikles et helt nyt praksisfællesskab, som 
efterfølgende kaldes for det reflective practicum - et refleksivt praksisrum – eller bare kort 
Praktikum. 
 
Et Praktikum, hvis mål det er at hjælpe lærlingen med at få de kundskaber, der skal gøre ham 
i stand til at færdes på kompetent vis i de ubestemte praksiszoner, altså steder hvor der er 
problemer, som ikke kan løses ved hjælp af kendte løsningsstrategier. 
  
Praktikum er i bund og grund et opgør med den skolastiske læring, hvor læringen er løsreven 
fra de praksissituationer, hvor det tilegnede skal bruges. 
 
I det følgende vil disse mere teoretiske overvejelser bliver udmøntet på et konkret forslag om 
indførelse af et Praktikum i lærlingeuddannelserne. Et Praktikum, som kan binde 
lærlingeuddannelse sammen til et fasttømret hele, hvor alle aktører i systemet arbejder 
sammen om en massiv kvalitetsstyrkelse af vekseluddannelsessystemet. 
 
 
4.4 Praktikum i vekseluddannelserne – et sammenbindende 

praksisfællesskab       
            
Det skal præciseres fra start: Praktikum er et alternativt praksisrum, som først skal etableres i 
sidste del af lærlingens uddannelse, fx på de to sidste skoleophold  og er således ikke en 
aktivitet, som tager tid fra lærlingens praktikophold. 
 
Praktikum forberedes både på skole og virksomhed op til disse Praktikum forløb. Lærlingen 
skal for eksempel på sit 3. skoleophold og skal i denne periode gennemføre sit første 
Praktikum. Gennem de sidste fire til seks uger inden start på Praktikum diskuterer lærlingen 
med sin arbejdsgiver hvilke udviklingsopgaver virksomheden har liggende uafsluttet eller 
om der er opgaver man ønsker at få opstartet, men ikke har haft tid eller overskud til det. 
Den pågældende opgave skal være af en sådan art, at det ikke er nødvendigt for 
virksomheden, at opgaven nødvendigvis bliver gjort færdig i forløbet.  
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Ideen er nu, at eleven/lærlingen har en periode til at gå og tænke over opgaven og samtidig 
har mulighed for at tale med mere erfarne kollegaer om problemerne med løsning af den 
pågældende opgave.  
Andre lærlinge evt. fra andre virksomheder kan på dette tidspunkt drages ind i sagen og evt. 
være parthaver på projektet. 
Faglæreren, som lærlingen på skoleopholdet skal have som vejleder, har været involveret i 
disse overvejelser og vil deltage i samarbejdet med at godkende den valgte opgave. 
Opgavens art og kvalitet skal naturligvis også leve op til fagets bekendtgørelse.  
 
Man kunne forestille sig at virksomheden fx havde behov for at udvikle følgende: 
• nye produkter, prototyper, herunder evt. markedsundersøgelser 
• videreudvikle et allerede eksisterende produkt 
• at videreudvikle specielle værktøjsfunktioner/værktøjer 
• forsøg med og afprøvning af nye materialer 
• forsøg med og afprøvning af nye bearbejdningsformer 
  
Lærlingen medbringer således opgaven på skolen ved skoleperiodens start og den 
præsenteres i læringsrummet. Klasseværelser i traditionel betydning er i denne sammenhæng 
helt opløst. Omdrejningspunktet er den enkelte lærling og hans projektarbejde. 
Klasserummet bliver til et læringsrum, fordi der i meget lille omfang vil blive bedrevet 
traditionel skoleundervisning. 
 
I læringsrummet eksisterer alle nødvendige læringskanaler og faciliteter: 
• vejledere (kompetente fagfolk) 
• andre fagfolk (it, erhvervsøkonomer fx) 
• medlærlinge 
• bibliotek 
• projekt-, gruppe- og studierum 
• teori- og værkstedsfaciliteter integreres 
• avancerede kraftige it-maskiner med konstant netadgang og dermed adgang til 

- den opgavestillende virksomhed 
- andre virksomheder  
- andre skoler  
- andre lærlinge  
- videnscentre, herunder teknologiske institutter 
- udlandet 
 

Det bliver således lærlingens ansvar at lære at udnytte alle disse kanaler så optimalt som 
muligt, naturligvis i et meget tæt samarbejde mellem vejledere på skolen og i virksomheden. 
Nedenfor et forsøg på en konkret udfoldning af Praktikum ideen. 
 
 
4.5    En konkret udfoldning af Praktikum-ideen 
 
• Opgaven skal beskrives skriftlig. Lærlingen kan diskutere med alle i læringsrummet, dvs. 

lærerteamet, medlærlingene, virksomheden. Vigtigt, at denne fase er grundig, da en 
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præcisering af opgavens art og karakter vil være en forudsætning for kvalitativt gode 
løsninger. 

  
• Sideløbende med dette opretter lærlingen et refleksionsforum på sin webside, hvor 

beskrivelsen og analysen af opgaven fortløbende indskrives. Denne webside skal under 
hele forløbet fungere som lærlingens dokumentation for arbejdet med opgaven. 
Lærlingen vil via nettet være i konstant kontakt med sin virksomhed, som, når der kan 
findes tid til det, giver eleven tilbagemeldinger primært af faglig karakter.  

 
• Lærlingen kan vælge at arbejde alene med projektet, men det vil være hensigtsmæssigt at 

der etableres lærlingegrupper, som kan støtte og vejlede hinanden. Over nettet vil eleven 
kunne etablere samarbejde med andre lærlinge på andre skoler eller med udenlandske 
kontakter. Men lærlingen kan også vælge at danne et team med andre lærlinge og arbejde 
gruppeorienteret med løsningen af opgaven – ofte vil opgavens karakter og omfang  
muliggøre dette. 

 
• Lærlingen vil konstant blive mindet om, at bedømmelsen af hans arbejde primært vil 

blive lagt på evnen til at være refleksiv-under-arbejdet og dokumentationen af denne 
refleksivitet. Det er ikke afgørende om lærlingen bliver færdig med sit produkt – det er 
helt afgørende for Praktikum, at eleven ikke er underlagt snævre og krævende 
autoritetsformer. Der skal være plads til eksperimenteren, diskussioner og faglige kiks. 
Det afgørende er, at lærlingen lærer at stole på egne refleksioner og at det er denne evne, 
der skal skærpes. Et godt produkt uden dokumentation vil blive bedømt lavt. På den 
anden side vil det naturligvis tælle voldsomt på positivsiden, hvis lærlingen også på 
produktsiden gør store fremskridt, så virksomheden faktisk får noget brugbart, noget der 
viser produktmæssigt fremad. Men vigtigst er teorien, fordybelsen, refleksionen 

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

aktører analysere projektopgaven. Først skal problemet fastlægges og der skal ud-
arbejdes en problemformulering. Dernæst skal lærlingen afsøge sit vidensfelt og evt. 
supplere dette. Måske har andre i læringsrummet kendskab til forskellige løsnings-
modeller. Måske bliver det nødvendigt at planlægge kursusfag og undervisningsmoduler 
i samarbejde med de øvrige lærlinge i læringsrummet. På baggrund af dette opstiller 
lærlingen i samarbejde med aktørerne kriterierne som løsningsforslagene skal leve op til. 
Dette arbejde er essentielt ellers arbejdes der i blinde. Lærlingen går på informations-
søgning og debatterer dette i læringsrummet. Lærlingen opstiller i samarbejde med 
aktørerne og under hensyntagen til kriterierne en række løsningsforslag. Disse bearbejdes 
og sendes til virksomheden (via websiden eller e-mail), som er forpligtet på at deltage i 
processen. Der eksperimenteres med løsningsforslagene og det bedste udvælges. 
Udvælgelsen sker på baggrund af en vurdering af kriterierne: hvor godt lever 
løsningsforslagene op til disse. 

 
• Under hensyntagen til den ressourcemæssige ramme udføres den valgte løsning i praksis. 

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 
få maskintid. Det er afgørende, at virksomhederne aktivt også er med i denne proces. 
Interviewene med virksomhederne fortalte entydigt, at dette synspunkt var der helt 
opbakning til. Hjælp til udførelsen hentes i læringsrummet – men primært arbejder 
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lærlingen som den reflekterende praktiker. Opgaven er dobbelt: Udover det konkrete 
arbejde arbejdes intensivt med løsningsstrategier, som lærlingen skal dokumentere i sin 
rapport over forløbet. Alle overvejelser indskrives på web-siden. 

 
• I læringsprocessen inddrager lærlingen fag, som kunne kvalificerer arbejdet. I Praktikum 

er der mange fag – ikke kun det håndværksmæssige, men de fag bekendtgørelsen 
foreskriver. Fx kan  faget matematik kraftigt anvendes og kvalificeret gennem arbejdet 
med forskellige løsningsmodeller. I dokumentationen for arbejdet kan forskellige fysiske 
eksperimenter indgå (fx hvis der arbejdes med materialeteknologi). Erhvervsøkonomi er 
næsten et must, når lærlingen skal foretage markedsvurderinger, foretage opmålinger og 
vurderinger af kostpriser, så der kan fastsættes salgspriser på produktet. Ved udviklingen 
af nye produkter vil en simpel livscyklusanalyse være klar konkurrencemæssig 
parameter. I praksisrummet eksisterer de fag, som bekendtgørelsen har fastlagt, samt de 
valgfag, som lærlingen har valgt. De fag, som ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset i 
Praktikum, kører i parallelle mere traditionelle undervisningsforløb. 

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

I denne dokumentation findes følgende: overvejelser over målet, analytiske overvejelser 
over nødvendigheden/behovet for det nye produkt/proces set i relation til målet. Der er 
kriterieopstilling, der er en beskrivelse af de forskellige løsningsforslag, overvejelserne 
over valget af løsningsforslag og de nødvendige løsningsmæssige afprøvninger. Den 
nødvendige tekniske dokumentation i form af beregninger og tegninger (tegnet fx i et 
CAD-system) findes også i rapporten. 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.  

 
• Den afsluttende fase er gennemførelsen af et erfa-møde mellem de væsentligste aktører i 

læringsrummet. Faste deltagere er en repræsentant for skolen (en eller flere af lærlingens 
vejledere), repræsentant(er) fra lærlingens virksomhed, og andre væsentlige 
evalueringsdeltagere (fx en medlærling). Projektet gennemdiskuteres og vurderes i 
forhold til 5 parametre: 49 

 
1) Mening: Er arbejdet meningsfuldt? Har arbejdet flyttet på nogle hegnspæle? Er 

målet nået? Er der etableret en helhed i lærlingens bevidsthed om sammenhængen 
mellem teknologisk udvikling, kompetencer, ændrede arbejdsmarkedsforhold?  

2) Praksis: I hvor høj grad har lærlingen handlet? Hvor aktiv har han været? Hvor 
selvstændig har lærlingen været i sin udforskning? Hvad har det faglige udbytte bredt 
været? 

3) Fællesskab: I hvor stor en udstrækning har lærlingen brugt læringsrummet og de 
tilgængelige praksisfællesskaber? Hvor "social" har lærlingen været – og kan 
deltagelsen anerkendes som kompetence? 

49 Knud Illeris, 1999 (Kapitel 7.9: "Praksisfællesskaber som rammen om social læring") efter Wenger 1998, 
side 5 
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4) Udvikling: Har lærlingen inden for rammerne af fællesskaberne udviklet sig 
personligt? Har arbejdet skærpet den faglige identitet mod et højere beredskab? Kan 
man tale om, at lærlingen har fået en "højere fagidentitet"? 50 

5) Systemforståelse: En afklaring af lærlingens  forståelse for deres arbejdsområde i 
forhold til den overordnede proces de indgår i. Har lærlingen fået en forståelse af ny 
teknologis indflydelse på arbejdssituationen og arbejdsmarkedet som helhed, 
ændrede arbejdsprocesser og deres betydning for faget?  

 
Dette forløb er søgt visualiseret på figuren nedenfor.  
 
Oplagt er det, at man ikke uden betragtelig mange forudsætninger kan arbejde meningsfuldt i 
Praktikum. Der er nogle kognitive (håndværksmæssige forudsætninger fx) og emotionelle 
forudsætninger (at man identificerer sig som en refleksiv praktiker), som skal være 
bearbejdet i uddannelsens indledende dele, før Praktikum kan iværksættes. 
 
Efter figuren følger et afsnit om disse forudsætninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 Preben Horsholt Rasmussen: "Fagidentitet og virksomhedsoplæring i erhvervsuddannelserne", Betænkning 
om grundlæggende erhvervsuddannelser maj 1986, betænkning nr. 1112, bilagsbindet side 769  
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Figur 4.1: Læringsforløbet i Praktikum 
 
 
 
 
 
 
 
4.6    Forudsætninger for at starte Praktikum 
 
Første del af uddannelsen, fx de to første skoleophold i hovedforløbet kan bruges til at 
forberede lærlingene på Praktikum. Det betyder, at visse basale færdigheder og kompetencer 
skal være på plads, før det er muligt at træde ind i Praktikum. Der kan fx være tale om 
følgende: 
 

INDGANG 

Skole Virksomhed 

Møde mellem lærling, 
virksomhed og vejleder 

Beskrivelse af 
projektet 

PRAKTIKUM 
Webside oprettes til 

refleksion, dokumenta-
tion 

Det digitale 
læringsrum 

Andre almene skolefag: Matematik, 
informationsteknologi, erhvervsøkonomi, fx 

Problemløsningsarbejde i 
læringsrummet (vejledere, 
medlærlinge, det digitale 

læringsrum, etc.) 

Lærlingen kan besøge 
sin praktikvirksomhed 
for rådgivning eller  for 
anvendelse af virksom-

hedens maskiner 

Afsluttende ERFA-møde 

FORUDSÆTNINGER 
for PRAKTIKUM 
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• Der skal være grundlæggende forståelse for projektarbejde og praksisfællesskabet i 
læringsrummet  

• Lærlingen skal beherske de mest grundlæggende redskaber i forbindelse med 
arbejdsplanlægning og –organisering.  

• Lærlingen skal lære af se betydningen af fagintegration 
• Lærlingen skal beherske de mest grundlæggende metoder til ideudvikling, 

produktmodning og produktion 
• Lærlingen skal være i stand til at håndtere nogle basale redskaber til refleksion – både i 

teori og i praktik.  
• Lærlingen skal være i stand til at formulerer sig mundtligt og på skrift i forbindelse med 

fremstilling af dokumentation og i forbindelse med refleksion 
• Lærlingen skal være bekendt med at kunne formulere og identificere (simple) lærinsgmål 
 
Fremover vil lærlinge fra forskellige skoleophold få tættere relation, da organisationen af 
skolernes  værksteder, i forbindelse med reform 2000, mange steder er blevet ændret til 
"åbne værksteder". Dette medfører at "yngre" lærlinge vil se "ældre" lærlinge arbejde i 
Praktikum og dermed allerede fra starten af sin skoletid opleve at se en radikal anden 
læringspraksis, end den de traditionelt har med sig fra indlæringen i andre skoleformer. 
 
Der skal ikke i denne sammenhæng bruges mere energi på nærmere at analysere de 
nødvendige læringsforudsætninger for Praktikum – kun dette, at der naturligvis skal afvikles 
Praktikumlignende forløb også på de første skoleophold – disse bør dog tydeligere 
fastlægges fra starten af, så udfordringen kan være afstemt med lærlingens forudsætninger.  
 
Ofte betragtes mesterlæren som værende personorienteret, dvs. at lærlingen primært lærer 
ved omgang med mester eller en mestersvend. Undersøgelsen blandt værktøjsmager-
lærlingene indikerer faktisk en mere decentreret forståelse, hvor lærlingene primært kan lære 
gennem deltagelse i det totale praksisfællesskab for eksempel repræsenteret ved flere svende.  
 
Det er dette praksisfællesskab, som lærlingene også skal opleve via deres skoleophold – at 
opleve at læring og identitetsudvikling sker alle steder under uddannelsen. Det er derfor helt 
afgørende, at opgaven lærlingen skal arbejde med stilles i samarbejde med virksomheden – 
alt andet vil lærlingen opfatte som et "produkt uden profit" og det er centralt, da lærlingens 
fagidentitet primært skabes via værdiskabelsesarbejdet. 
 
Så Praktikum er en mulighed for at skabe nogle nye læringsrammer, der skal sikre en 
kompetencetilegnelse, der svarer til de udfordringer, man møder i praksis.  
Men der er naturligvis også nogle hindringer og barriere man skal forholde sig til, før 
Praktikum kan give et optimal udbytte.  
 
 
4.7    Muligheder og barrierer i Praktikum 
 
Der er umiddelbart fire potentielle aktører det er nødvendigt at forholde sig til, både før man 
igangsætter et Praktikum, men som det også er vigtigt løbende at forholde sig til og revidere.  
Det drejer sig om 
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1. praktikvirksomhederne  
2. coaches/vejledere  
3. skolekulturen og –strukturen og  
4. lærlingene/eleverne  
 
 
4.7.1   Praktikvirksomhederne 
 
I forbindelse med virksomhederne, må det konstateres, at holdningen og modtagelse af 
Praktikum-ideen har været en yderst positiv oplevelse. 51 
 
Virksomhederne har samstemmende været enige om, at det er tiltrængt, at der bliver gjort 
noget ved samarbejdet mellem skoler om virksomheder. Kritikken har ikke været rettet mod 
skolens indsats alene, men også været et udtryk for en meget selvkritisk granskning. 
Kontakten mellem skole og virksomhed har været alt for sporadisk. Den mest regelmæssige 
kontakt har fundet sted i kraft af skoleevalueringerne52 (karakterblade), som lærlingene har 
med tilbage på virksomheden efter endt skoleophold. Og omvendt har skolen ikke nogen 
tilbagemeldinger fra virksomhederne, andet end det lærlingen fortæller til læreren på skolen. 
  
Den eneste form for information som begge parter har mulighed for at benytte sig af, er 
bekendtgørelsesmaterialet fra ministeriet og de lokale uddannelsesplaner.  
 
Virksomhederne gav udtryk for, at det er vigtigt, at skolen ikke forsøger at kopiere det der 
foregår på virksomhederne, forstået således, at det ikke er den konkrete maskine, det 
konkrete materiale, m.m. der skal læres, men nærmere sammenhængen mellem praksis og 
teorierne bag praksis.53  
 
Netop det, at lærlingene ikke blot skal lære den enkelte specifikke teori, men skal lære at 
tilegne sig viden i bred forstand, er en del og et væsentligt mål med Praktikum. Lærlingen 
skal selv være i stand til – i starten under kyndig vejledning – at opsøge og kritisk vurdere 
forskelligt teoretisk materiale og dermed gradvist opbygge en læringsmodel, de kan benytte i 
andre sammenhænge.  
 
I denne forbindelse må det siges, at den nye reform 2000 giver nogle oplagte muligheder for 
at forberede lærlingene på Praktikum. Uddannelsesbog og kontaktlærer er allerede dele af 
det nye grundforløb og hovedforløb, og med få justeringer vil det være muligt at tilføre alle 
de nødvendige basale færdigheder og kompetencer i løbet af de første skoleophold i 
uddannelsesforløbet.  
 
Ideen om Praktikum som læringsrum i den form, der her har været beskrevet, blev mødt med 
stor interesse af alle virksomheder. Alle var indstillet på at bruge ressourcer på et eventuelt 
forsøg og flere af virksomhederne meldte ud, at de var interesseret i at fungere som 
sparringspartner i forbindelse med udviklingen af et forsøget.  

51 Koch og Lundsgaard, 1999 
52 Her menes de skoleevalueringer, der sendes til virksomhederne efter hvert skoleophold. De indeholder som 
regel kun en karakter for hvert fag der er blevet gennemgået, men sjældent nogen form for kommentarer eller 
meddelelser til virksomheden.  
53 Koch og Lundsgaard, 1999  
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Det var forsiden af medaljen – bagsiden af medaljen er, at virksomhederne ingen tradition 
eller kultur har for at være aktive medspillere i et læringsrum som Praktikum. Der skal 
afsættes tid, ressourcer, it-kraft, og virksomhedens uddannelsesansvarlige bliver gennem 
erfa-møderne stillet overfor helt nye fagligheder, som nogle i første omgang kan have svært 
ved at se relevansen af. Så virksomhederne skal være indstillet på, at de også som alle andre 
aktører, skal gennemgå en udviklingsforløb, som vil stille høje faglige og ikke mindst 
personlige krav. 
 
Løsningen på dette problem kunne ske ved, at skolen sætter en proceskonsulent på opgaven 
at kalibrerer virksomhederne til en ændret og fornyet praksis – en konsulent, som kendte 
skolernes og virksomhedernes grundlæggende arbejdsbetingelser og forudsætninger. Der 
skal være et processuelt link i systemet, en ambulancetjeneste, som kan bringe kuldsejlede 
processer på ret køl igen.  
 
Den helt grundlæggende motor bag Praktikum skal og må være, at alle aktørerne i systemet 
får udviklet kognitive og emotionelle kompetencer, så den samlede kvalitet i 
kompetenceproduktionen stiger. 
 
 
4.7.2    Lærerne 
 
Netop fordi undervisningen vil foregå i et anderledes og mere krævende miljø, hvor 
refleksion og læringsstrategi vil være nøglebegreber for lærlingen, betyder det også en 
forandret rolle for underviseren.  
 
En status i dag som den alvidende og ufejlbarlige guru er absolut utilstrækkelig. Rollen vil 
gradvis forandre sig i løbet af et uddannelsesforløb: fra formidler til  vejleder og fra "spørg-
bare-jeg-ved-alt til et refleksivt modspil for lærlingen 
Det betyder også, at den nuværende rolle som faglærer er utilstrækkelig. Det er ikke 
tilstrækkeligt kun at være faglig kompetent inden for sit faglige område – men det er 
naturligvis en nødvendig kvalifikation.  
 
Her må det igen fremhæves, at den nye reform allerede har taget hul på en del af dette. I 
reform 2000 indgår blandt andet lærerteam som et krav i forbindelse med organisering af 
undervisningen; dette er naturligvis en forudsætning for at organisere et læringsmiljø som 
Praktikum. Men ud over dette er det også nødvendigt at lærerne tilegner sig nogle bredere 
almene kvalifikationer. Her bliver nogle af nøglebegreberne projektarbejde, refleksion i 
forbindelse med egen faglige praksis og lærlingens praksis i Praktikum, værktøjer til 
evaluering, kollegial supervision, at kunne bevare overblikket i et kaotisk og hektisk 
læringsmiljø, at kunne fungere som vejleder i åbne værksteder med lærlinge på forskellige 
niveauer, etc.  
 
Det medfører, at lærerne i langt højere grad må organiserer undervisningen og forberedelsen 
i teams. Lærerne vil i langt højere grad være afhængige af hinanden og vil ikke længere 
kunne køre sololøb med lukkede døre i et klasselokale.54  

54 Lene Hyveled Jacobsen m.fl.: "Organisering af lærerteam i teknologi" FoU-projekt 1997 
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Denne forandrede undervisningsform og –indhold kræver store forandringer for den enkelte 
lærere. Det betyder derfor også, at den enkelte skole skal være indstillet på at bakke sin 
lærere op ved at fokusere på undervisningsprocessen, læringsindholdet og de pædagogiske 
mål og i mindre grad på produktet og økonomien. Gode, velforberedte forløb med 
motiverede og højt kvalificerede lærere skaber en langt mere attraktiv uddannelse og dermed 
bedre rekrutteringsgrundlag og en forbedret økonomi. 
  
Skolen skal udvikle sine efteruddannelsesudbud fra kurser med et rent fagligt indhold til 
kurser der også har et sociologisk, pædagogisk, psykologisk og procesorienteret indhold.  
 
 
4.7.3    Skolekulturen og skolestrukturen 
 
Med selvransagelsens briller på må det nok konstateres, at de tekniske skoler udgør den 
største barriere for at Praktikum kan gennemføres som et nyt og avanceret læringsrum. 
Ifølge undersøgelser foretaget af PD studerende Kim Apitz 55  eksisterer der på mange 
tekniske skoler nogle grundlæggende antagelser56, som ganske systematisk sætter en stopper 
for nyudviklinger. 
 
Disse grundlæggende antagelser er følgende: 
• en 'laden stå til' … 'der er øjensynlig en masse der kunne laves om … men vi lader stå til' 
• man overlever ved at beskytte sit personlige felt 
• den pædagogiske praksis er hver mands sag 
• ledelsen er og bør være usynlig i lærerens interne pædagogiske univers 
 
Supplerende til denne række af antagelser eksisterer også følgende antagelse: 
• Udadtil lader vi som om, at vi er vældige udviklingsorienterede, men indadtil ændrer vi 

kun i detaljerne 
 
Disse antagelser bærer et klart ubevidst præg. Hvis lærerne presses til at diskutere dem, er de 
tilbøjelig til ikke at betvivle dem, men at forsvare dem, fordi lærerne følelsesmæssigt har 
investeret i dem.  
Det vil sige, at disse grundlæggende antagelser nu er blevet til deciderede læringsbarrierer, 
hvorved nye forslag som fx Praktikum vil få meget svært ved at slå igennem. 
 
Spørgsmålet er nu hvad der kan gøres ved det? 
Her skal blot konstateres, at en lærergruppe der ønsker at indgå i Praktikum grundlæggende 
skal være tændt på at indgå i forskellige former for strategisk kompetenceudvikling. En 
sådan form for kompetence kan mest effektivt opnås gennem aktiv eksperimenteren for 
herigennem at nå frem til de oplevelser, som kan give anledning til den nødvendige 
erfaringsdannelse. Det er en meget målrettet proces, hvor det ofte gennem arbejdet med 

55 Kim Apitz, synopsis PD, 3. semester 1999: "Strategisk kompetence og dermed forbunden læring og 
læringsrammer", side 3 
56 Begrebet "grundlæggende antagelser" stammer fra den amerikanske organisationssociolog Edgar Schein, 
reference i litteraturlisten. 
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konkrete projekter, fx gennemførelsen af et Praktikum, kan ske en overskridende læring, 
som kan gøre op med hæmmende grundlæggende antagelser.57  
 
Skolernes ledelse har i denne sammenhæng et stort ansvar. I de processer som strategisk 
ledelse ligger op til, er det nødvendigt at ledelsen ideologisk og praktisk er med i første 
række.  
 
Udvikling/krav til lærerne: 
• at kunne arbejde i teams 
• at kunne vejlede 
• at kunne arbejde i projektform 
• at kunne smide faglærerhammen 
• arbejde tæt sammen med forskellige aktører i læringsrummet 
• konstant faglig og pædagogisk udvikling 
 
 
4.7.4    Lærlingene 
 
Lærlingene er sandsynligvis dem som hurtigst vender sig til det nye praksisrum.  
Den i denne rapport gennemførte undersøgelse blandt lærlinge viser nogle interessante 
forhold set i relation til Praktikum. Første citat siger noget om et kreativt eksperimenterende 
element i lærlingens praktikpladsoplevelse: 
 

"Det lader ikke til, at lærlingene får lov til at teste mere kreative, eksperimenterende 
og dermed udfordrende arbejdsopgaver. Det er øjensynlig oplæring i meget 
traditionel forstand……………..Der scores heller ikke i absolut high-class 
vedrørende spørgsmålet om i hvor høj grad de stillede arbejdsopgaver er relevante". 
58 

 
Ekstraktet fra dette citat fortæller, at lærlingene ikke får opgaver, som rækker ud over 
virksomhedens normale praksis. Dvs. der næppe er tid, plads eller råd til, at lærlingen kan 
arbejde som den reflekterende praktiker. 
 
Vedrørende skoleopholdene er lærlingene meget delte i deres opfattelse af opholdenes værdi. 
Et øjensynligt hårdt kritikpunkt er materialerne/udstyret – 14 lærlinge (ca. 70%) mener dette 
er forældet.  
Gruppeinterviewene underbygger opfattelsen af, at eleverne vurderer deres skoleophold 
meget lavt. De kan ikke se sammenhæng mellem skole og virksomhed, bortset fra, at det kan 
være rart ikke at have så travlt, når man er på skole. 
 
Undersøgelsen afslutter konkluderende, at 
 

"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, 

57 Apitz 1999 
58 Koch og Lundsgaard, 1999 
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at lærlingene ønsker større mulighed for eksperimenteren, samt større mulighed for 
at være selvstændig." 59 

 
Lærlingene er altså klart indstillet på en modernisering af deres uddannelse. En meget klar 
bagvedliggende antagelse bag alle lærlingekommentarer er, at virksomheden er den virkelige 
verden og skolen er en "som om verden", som ikke kan tages alvorligt, hvor man kan slappe 
lidt af og få snakket med sine medlærlingene og så ellers få tiden til at gå. 
 
På den anden side, så er de parate til konstruktive ændringer – det er lærlinge/elever i øvrigt 
altid. Bare de kan se relevansen i ændringerne. Og det kan desværre ikke altid tilbydes! 
 
Af nye kompetencer der skal kræves af lærlingene i Praktikum kan nævnes følgende: 

1. De skal lære at gennemtænke og kortlægge deres egne forudsætninger i forhold 
til den aktuelle skoleperiode. Ofte skal de fremsætte forslag til mål for deres egen 
læring i skoleperioden i forhold til disse forudsætninger. Målene skal så 
diskuteret med  lærlingens vejleder og de justeres i forhold til praksisrummets 
rammefaktorer (penge, maskiner, tid, fx). Via nettet inddrages lærlingens 
praktikvirksomhed i formuleringen af målene. 

2. De skal i de foregående skoleperioder være trænet i at være "den reflekterende 
praktiker". Dette stiller krav til lærerne/vejlederne om at udarbejde helt nye 
opgaver til de første skoleophold. 

3. Lærlingene skal have lært at søge viden og information i læringsrummet – de skal 
være drevne PC-brugere og forstå at samarbejde med forskellige typer af aktører i 
både i læringsrummet (primært skolen), men også i andre praksisfællesskaber 
(primært uden for skolen).  

 
Alment kan om lærlingenes deltagelse i læringsrummet konkluderes, at lærlingene helt 
primært skal udvise initiativ og være opsøgende. Læreprocessen medfører ikke blot en 
ændring i færdigheder, men også en identitetsændring. Lave & Wenger påpeger, at læring og 
identitet er uadskillelige størrelser: 

 
"Kort sagt er de lærende aldrig kun lærende, men altid undervejs til at blive en 
bestemt slags subjekter med bestemte måder at deltage i verden på" 60 

 

59 ibid. 
60 Claus Elmholdt & Jan-Henrik Winsløv: "Fra lærling til smed", i Nielsen & Kvale, 1999, side 110 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konklusioner og perspektiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opsummerende er formålet med dette projekt, at ændre på vekseluddannelsesmodellen, så 
uddannelserne atter bliver attraktive i forhold til at kunne rekruttere elever og i forhold til at 
styrke elevernes/lærlingens kompetencer via aktivering i nye former for læringsrum – i 
denne rapport kaldet Praktikum. 
 
Afgørende er det at fastslå, at en reformering af systemet bygger på det 
vekseluddannelsessystem, som der i Danmark er konsensus for. Der stilles således ikke 
spørgsmålstegn ved den grundlæggende struktur, men udelukkende ved effektiviteten og 
moderniteten af systemet.  
 
Så projektet her har et klart ønske: at vekseluddannelsessystemet revitaliseres, så det kan 
tiltrække og fastholde kvalificerede unge. Dette kan kun ske, hvis uddannelsessystemet 
kommer til at hænge bedre sammen og kommer til at fremstå som et troværdigt alternativ til 
andre ungdomsuddannelser. 
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5.1    Hvilke problemer løser Praktikum? 
  
Praktikum er et læringsrum, som konstant vil stille nye krav til alle aktørerne. Ingen af 
opgaverne der bliver arbejdet med er kendte på forhånd. Alle vil være tvunget til konstant at 
skulle forny sig i forhold til viden, teknologi og nye fagområder, fx økonomi, 
materialeteknologi. Praktikum er på den måde universel – opgaverne ændrer sig selv i 
forhold til indhold og teknologi, da opgavernes der arbejdes med, er hentet fra 
virksomhedernes selv. 
 
De tre problemfelter der blev opridset i afsnittet "Opsummering af problemfelter" danner 
baggrund for følgende konklusioner:  
 
 
Problemfelt 1:  
• Praktikum vil sikre et tæt samarbejde mellem skole og virksomhed, da 

opgaveformuleringen vil foregå i samarbejde mellem aktørerne  
• Praktikum vil sikre en sammenhæng mellem det der foregår på virksomhederne og det 

der undervises i på skolerne, da opgaveformuleringen tager udgangspunkt i lærlingens 
situation her og nu.  

 
Problemfelt 2 :  
• Via det tættere samarbejde om indholdet i Praktikum, vil den lærlingeansvarlige på 

virksomheden have meget bredere føling med hvad der foregår på skolen og vil derfor 
kunne afstemme oplæringen på virksomheden i forhold til lærlingens aktuelle 
læringsniveau 

• Omvendt vil lærlingens vejleder fra skolen være i stadig kontakt med en lang række 
virksomheder og på den måde meget bedre være ajour med teknologiske- og 
organisatoriske ændringer 

• Derudover vil evnen til at reflektere også brede sig til virksomhederne. I relation til 
Praktikum vil lærlingen undervejs kontakte sin virksomhed for løsning af specifikke 
problemer – denne kontakt vil kræve at den uddannelsesansvarlige skal forholde sig til 
lærlingens løsningsstrategier. Dette kan kun ske ved at reflektere over 
løsningsmulighederne. Måske dette på lang sigt kunne styrke en virksomheds evne 
generelt til kreative problemløsninger? 

 
Problemfelt 3 :  
• I erkendelse af den voksende know-how og informationsmængde – der langt overstiger 

det enkelte individs kapacitet – og den hastighed hvormed teknologisk udvikling og 
fornyelse finder sted, har begrebet "at lære at lære" fået en væsentlig betydning. 
Praktikum skal sikre, at lærlingene i langt højere grad bliver i stand til at opsøge og 
afdække vidensområder og i samme omgang bliver i stand til at fravælge det 
uvæsentlige. Det vil sige, at læringens transformationsværdi får en stadig stigende 
betydning. Og netop i denne sammenhæng får refleksion over egne læringsmål og over 
egne læringsstrategier en central betydning for hvor meget lærlingen får ud af såvel 
praktikforløbet som skoleopholdets Praktikum. 
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5.2 Perspektiver 
 
Men Praktikum er også andet og mere end et konkret løsningsforslag på nogle på nogle 
aktuelle problemstillinger som skitseret.  
Praktikum – med sit grænseoverskridende læringsrum – skal på sigt åbne op for en 
erkendelse af hvor vigtigt det er at konsoliderer et bredt fagligt -, alment – og personligt 
kvalifikationsgrundlag. Man kvalificerer sig ikke kun til sit fag, men i lige så høj grad til nye 
læringshorisonter. Læring er livslang og stopper ikke med et svendebrev.  
 
I forlængelse af dette perspektiv, er vekseluddannelsernes fysiske placering under samme tag 
som fx HTX, mellemlange videregående uddannelser, o.m.a. en oplagt udviklingsmulighed. 
Der vil i forbindelse med Praktikum være behov og mulighed for at trække på akademiske 
og tekniske kompetencer, der ligger uden for det nuværende systems formåen.  
 
Ligeledes vil et udvidet samarbejde med andre fag og uddannelser åbne for perspektiver om 
videre uddannelse og løbende supplering med kursusfag, som et led i videre 
studieforberedelse. I den nye reform kaldes dette for "påbygning" 
 
Dette vil bl.a. sikre, at en del håndværksmæssig uddannelser ikke betegnes som karriere- 
mæssige blindgyder, men som den første byggeklods i en længere uddannelsesproces.  
 
Praktikum vil også stille 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. En tættere kontakt med virksomhederne gennem Praktikum, 
kan løse en del af dette kvalificeringsproblem. 
 
Opsummerende kan det siges, at Praktikum vil sikre et uddannelsessystem, der er i konstant 
dialog med sine aktører og aldrig vil optræde som en endegyldig og færdig model. Udvikling 
og forandringer hos de enkelte aktører vil øjeblikkeligt fordre nye metoder og 
løsningsmodeller. Praktikum er et fleksibelt læringsrum i konstant forandring i forhold til de 
omskiftelige krav, der stilles til nye og forandrede kvalifikationer.  
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Bilag 1 
 

Holdninger og vurderinger til skole og 
virksomheder blandt lærlinge 
  
Spørgeskemaundersøgelse blandt værktøjsmagerlærlinge september 1999 
 
1. Indledning 
 
Følgende undersøgelse er foretaget blandt 20 værktøjsmagerelever på 4. 
skoleperiode. 
Det er første gang at disse elever er på Københavns tekniske Skoles afdeling på 
Tuborgvej. De fleste af eleverne har gennemført 2. og 3. skoleperiode på Københavns 
tekniske Skoles afdeling på Drejervej (ca. 14) – resten kommer fra Holbæk, Hillerød 
og Ringsted. 
 
De 19 af elever er mænd, 1 kvinde. 
Eleverne er ældre end man normalt finder inden for de grundlæggende 
erhvervsuddannelser. 
 
Aldersfordeling: 
eleven ≥20      9 elever  
20 > eleven ≥ 18 8 elever 
18 > eleven ≥ 16 2 elever 
 
Gennemsnitsalder = 20½ år 
Spredning 12 år (17-29 år) 
 

 
2. Vedrørende elevernes oplevelse af tilfredshed med 
deres arbejdsplads 
 
(Paranteserne i det følgende angiver antallet af elever) 
Vedrørende dette centrale spørgsmål kan der blandt disse elever konstateres en 
massiv tilfredshed med deres praktikvirksomhed, ja, næsten overvældende. 
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Alle elever synes de har ”et virkeligt godt” (11) praktiksted eller et ”godt” (9) 
praktiksted. 
2 elever har dog også kritiske kommentarer.  
Begrundelser elever giver er følgende: 
”Jeg får spændende arbejdsopgaver” (17) 
”Jeg har stor frihed” (13) 
”Jeg har gode kollegaer” (10) 
”Jeg bestemmer meget selv” (10) 
 
Alle elever har syntes det var særdeles let at finde sig til rette i virksomheden. 
De følte de blev taget godt imod (18) 
Følt sig respekteret (15) 
Virksomheden er vant til at have elever (14) 
Eleverne fungerer ”virkelig godt” (15) eller ”godt” med kollegaerne. 
 
Og forholdet til mester er intet mindre end eksemplarisk: 
87% af svarene inden for kategorien ”Hvordan vil du beskrive dit forhold til mester” 
henføres til: 
1) Vi taler godt sammen 
2) Vi tager gas på hinanden og har det sjovt 
3) Jeg føler mester forstår mig 
 
Omgangstonen i virksomhederne er enten 
• humoristisk (20, kommentar: det må være særdeles morsomme virksomheder inden 

for denne  branche) 
• familiær (7) 
• helt almindelig (8) 
 
Konflikter på virksomheden opleves, dog ikke dagligt. 
• aldrig konflikter (1) 
• sjældent (8) 
• 1-2 gange om måneden (4) 
• 1-2 gange om ugen (5) 
 
Fagidentiteten inden for denne branche må kaldes særdeles høj:  
17 ud af 20 elever prioriterer ”at blive bedre til mit fag” som nummer 1 
13 ud af 20 elever prioriterer ”at levere den bedste kvalitet i mit arbejde” som 
nummer 2 
Som 3. prioritet: ”at tjene så mange penge som muligt” 
Som 4. prioritet: ”at løse opgaverne hurtigst muligt” 
Som 5. prioritet: ”at have en normal arbejdstid på 37 timer”. 
Ønskeelever, simpelt hen! 
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Denne karakteristik af eleverne understøttes af besvarelserne på næste spørgsmål, 
som er: ”Hvilke forventninger havde du til dit praktikophold i virksomheden”? 
Her viser en prioriteringsliste følgende: 
1) ”At jeg fik en masse spændende udfordringer” (20) 
2) "At jeg skulle lære en masse om mit fag" (19) 
3) "At jeg bliver respekteret" (15) 
4) "At jeg fik nogle gode kollegaer" (15) 
5) "At jeg fik lov til en masse ting selv" (11) 
 
 
Kritikken generelt må siges at være meget lille og kan ikke kategoriseres.  
4 elever siger hver for sig: 
• jeg tør ikke sige mester imod 
• han puster mig i nakken 
• flink mester, men vi taler ikke meget sammen 
• der er en smule kommunikationsproblemer 
 
Næste spørgsmål følger op på forrige spørgsmål, da spørgsmålet sætter focus på 
følgende: 
"Har praktikopholdet levet op til dine forventninger"? 
(eleverne har kun måttet sætte ét kryds): 
• "Ja, absolut" (10) 
• "Ja, nogenlunde" (7) 
• "Nej, ikke rigtigt" (2) 
• "Nej, slet ikke" (0) 
• "Ved ikke" (0) 
 
Hvad er det så eleverne er tilfredse med? 
1) "Har fået en masse gode kollegaer" (17) 
2) "Lært en masse om mit fag" (16) 
3) "Fået lov til at lave meget" (14) 
4) "Er blevet respekteret" (14) 
5) Masse af udfordringer" (12) 
 
Tre elever har været utilfredse: 
1) "Jeg får ikke lov til ret meget", "Jeg får for lidt ansvar" 
2) "Firmaet har ingen ny teknologi" 
3) "Ikke nok CNC" 
 
 
Konklusion på afsnittet om elevernes forhold til deres arbejdssted, 
praktiksted: 
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Vi har at gøre med en meget "moden" branche og særdeles modne og målrettede 
elever. 
Eleverne har generelt hurtigt følt sig tilrette på virksomheden, respekteret og hurtigt 
kommet til at arbejde med relevante faglige opgaver. 
Eleverne 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. 
 
Forholdet til mester er eksemplarisk og billedet af mester som en sur vranten satan 
bliver grundigt begravet i denne (ikke repræsentative) undersøgelse. 
 
Praktikpladsopholdet har øjensynligt klart levet op til elevernes forventninger. 
Virksomhederne har øjensynligt taget de unge menneskers oplæring alvorligt ved at 
stille fagligt relevante opgaver, som eleverne har kunnet arbejde selvstændigt med. 

 
3. Den faglige oplæring 
 
Oftest er det flere svende, som står for den faglige oplæring (15). 
Kun 5 elever har én svend. Mester kan også deltage i oplæringen (7). 
 
I erhvervsuddannelseskredse diskuteres ofte om hvor gode praktikstederne nu er til 
at lære fra sig. 19 af eleverne mener, at den eller de der står for oplæringen er gode 
til at lære fra sig. Kun 1 sige "ved ikke".  
 
I spørgsmålet om "Hvordan foregår den daglige oplæring" siger eleverne: 
1) "Jeg bliver sat i gang af svend/mester" (18) 
2) "Jeg spørger selv, hvis der er noget jeg ikke kan finde ud af" (19) 
3) "De er gode til at forklare ting" (16) 
4) "Opgaverne er fagligt udfordrende" (12) 
5) "De har tålmodighed" (11) 
6)  "Jeg har stor indflydelse på mit arbejde" (6) 
7) "Jeg skal selv finde ud af tingene" (6) 
8) "Der bliver lyttet til mig" (6) 
9) "Jeg er overladt meget til mig selv" (3) 
10) "De har ingen tålmodighed" (2) 
 
Virksomhederne får også høje karakterer i spørgsmålet "Er virksomheden interesseret 
i din oplæring" (kun et kryds): 
• "Ja, absolut" (13) 
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• "Ja, noget" ( 6) 
• "Nej, ikke ret meget" (1) 
• "Nej, slet ikke" (0) 
 
Vedrørende medindflydelse lyder spørgsmålet: "Føler du, at der bliver lyttet til dine 
synspunkter" (kun et kryds): 
• "Ja, absolut" (5) 
• "Ja, noget" (11) 
• "Nej ikke ret meget" (2) 
• "Nej slet ikke" (0) 
• "Ved ikke" (3) 
 
 
 
Og et sidste opsummerende spørgsmål: "I hvor høj grad får du tildelt relevante 
arbejdsopgaver i virksomheden"? 
• "I høj grad" (7) 
• "I nogen grad" (12) 
• "I mindre grad" (0) 
• "Slet ikke" (0) 
• "Ved ikke" (1) 
 
 

Konklusion på "Den faglige oplæring" 
 
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"  
   
Vi skal bore lidt i dette forhold. Fordi 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 – naturligvis iklædt moderne 
gevandter, men alligevel. 
Der scores heller ikke i absolut high-class vedrørende spørgsmålet om i hvor høj grad 
de stillede arbejdsopgaver er relevante. 
 
 

4. Dine skoleophold 
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Har fremkommer er meget mere broget og kompliceret billede. 
Det første spørgsmål lyder: 
"Hvordan er du tilfreds med dine skoleophold"? (kun et kryds): 
• "Virkeligt godt" (2) 
• "Godt" (10) 
• "Mindre godt" (8) 
• "Dårligt" (2) 
• "Ved ikke" (0) 
 
En anden ting som gør billedet broget er, som indledningsvis blev påpeget, at eleverne 
har gennemført deres 2. og 3. skoleperiode på andre skoler end skolen på Tuborgvej. 
En senere gruppeinterview må klarlægge betydningen af dette forhold. 
Øjensynlig er eleverne meget godt tilfredse med deres indledende erfaringer med 
skoleafdelingen på Tuborgvej. 
 
 
De elever, der synes undervisningen er "virkelig god" eller "godt" mener dette pga.:  
• Skolemiljøet er godt (8) 
• Lærerne er dygtige (7) 
• Undervisningsformen er god (7) 
• De fysiske rammer er gode (6) 
• Udstyret/materialerne er i orden (5) 
• Undervisningen er god (4) 
• Der er tilpas med boglige fag (4) 
 
De elever, der synes undervisningen er "Mindre godt" eller "dårligt" mener dette pga.: 
• Udstyret/materialerne er forældet (14) 
• Skolemiljøet er for dårligt (7) 
• Lærerne er ikke dygtige nok (6) 
• Undervisningen er kedelig (6) 
• Undervisningsformen er dårlig (4) 
• De fysiske rammer er dårlige (3) 
• Der er for mange boglige fag (3) 
 
Derudover lader det ikke til, at virksomhederne er uinteresseret skoleforløbene: 
"Interesserer virksomheden sig for dine skoleforløb" (sæt et kryds): 
• "Ja absolut" (6) 
• "Ja noget" (7) 
• "Nej ikke ret meget" (7) 
• "Nej slet ikke" (0) 
 
Til gengæld ved eleverne ikke ret meget, om virksomhederne har kontakt med skolen: 
"Har virksomheden kontakt med skolen"? (sæt et  kryds) 
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• "Ja" (6) 
• "Nej" (4) 
• "Ved ikke" (10) 
 
Eleverne står noget usikkert overfor spørgsmålet: 
"Hvad kan du tilføre virksomhederne fra dine skoleophold"? (gerne flere krydser): 
• Viden om nye arbejdsmetoder (7) 
• Ingenting (5) 
• Sladder (4) 
• Viden om nye materialer (3) 
• Viden om nye produkter (3) 
• Ved ikke (3) 
 
17 ud af 20 elever har "Ikke ret meget" eller "slet ikke" problemer med af følge den 
boglige undervisning på skolen. 
 
Elevernes intentioner med at gå på skole formuleres i spørgsmålet: 
"Hvad betyder mest for dig under dit skoleophold" 
1) "At lære noget om mit fag" (19) 
2) "At være sammen med andre unge" (11) 
3) "At udvikle mig personligt" (9) 
4) "At have korte dage" (3) 
5) "At slappe af" (3) 
 
 

Konklusion på "skoleophold" 
 
Elev med nummeret 17 sætter kryds i både "godt" og "dårligt" vedrørende spørgsmålet 
om "tilfredshed med skoleopholdet".  
Eleverne er meget delte i deres opfattelse af skoleopholdets værdi. 
Et øjensynligt hårdt kritikpunkt er materialerne/udstyret – 14 elever mener dette er 
forældet.  
Hvad mener de elever, der er utilfredse med deres lærere egentlig? Er læreren en 
dårlig formidler, kedelig, uengageret? 
Derudover skal vi finde ud af i hvor høj grad eleverne er tilfredse/utilfredse med 
deres skolegang på Tuborgvej. 
 
For at komme dybere ned har vi gennemført et gruppeinterview med 4 af lærlingene. 
Til dette formål udarbejdede vi en spørgeramme. 
 
 
Spørgeramme til gruppeinterview: 
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1. Eleverne ikke 100% tilfredse med deres praktikophold. Hvad gemmer der sig bag 
dette? 
2. Eleverne bliver meget traditionelt oplært – vi tror ikke der bliver eksperimenteret 
meget ude på virksomhederne. Er eleverne egt. tilfredse med dette? 
Har de blot indrettet sig? 
3. Hvad er egt. modsætningen til skoleopholdene? At der er en friere linje? – at 
eleverne bliver sat til at løse andre typer af opgaver end de er vant til fra deres 
arbejdsplads og derfor oplever dem som irrelevante? 
4. Lad os bruge megen tid på skoleopholdene – hvad er godt og hvad er skidt og 
hvorfor. 
Hvilken forskel er der mellem de forskellige skoleafdelinger? Er det lærerne, 
organisationen, kantinen, skolemiljøet? 
5. Lad os diskutere med eleverne generelt hvad de oplever som styrker og svagheder i 
deres uddannelse. Oplever de, at den svage kontakt der er mellem skole og virksomhed 
er med til at forringe deres uddannelse? Kunne de forestille sig andre kontaktformer 
eller er de pisse ligeglade. 
 
 
Ekstrem selvstændigt arbejde – men stor kritik af manglende CNC-maskiner på 
virksomheden. Havde kun CNC-kendskab fra skoleopholdene. 
Generelt havde leven meget lidt tilovers for skoleopholdene: 
"hat og briller" 
"10-ugers ferie" 
"aldrig nogen form for eksperimenteren" 
"mangler respekt over for skoleopholdene". 
 
Eleven kunne godt tænke sig, at veksle mellem forskellige virksomheder i løbet af 
uddannelsen. At man var på en "hovedvirksomhed" og kom i kontakt med nogle  
"satellitvirksomheder". Ligeledes ville et udenlandsophold styrke kvaliteten. 
 

Generelt 
Alle de interviewede elever var utilfredse med deres skoleophold. 
Skolerne i Roskilde og Holbæk scorede dog ret suverænt bundkarakter. 
Ville være en rigtig god idé at få lov til at eksperimentere, men ikke i starten af 
uddannelsen. Man skal have grundlaget i orden. 
 
Der er alt for lidt kontakt og kommunikation mellem skole og virksomhed. 
På skoleopholdene skal man kunne afprøve sine ting – man skal kunne eksperimentere. 
Skoleopholdene er for slaskede. Lærerne kan ikke skabe ro og der er mangel på 
respekt for undervisningen. Lærerne bør være mere konsekvente. 
På værkstedet følger lærerne ikke med – de er ofte ikke til at få fat i. 
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Arbejdsopgaverne ligger fast – i Skive, fx, stilles der store krav til selvstændige 
tegninger og selvstændige valg. 
 

Samlet konklusion 
 
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 
lærlingeuddannelsen indhold og struktur. Fra undersøgelsen her kan det peges på, at 
eleverne ønsker større mulighed for eksperimenteren, samt større mulighed at være 
selvstændig. 
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Bilag 2 
 
 

"Interview med 
værktøjsmagervirksomheder" 
 
Interview med virksomheder 1999 
 
 
Referat af møde med BBI – plast- og metalvarerfabrik tirsdag d. 9. november 1999.  
 
Tilstede på mødet var Carsten Jørgensen, lærlingeansvarlig, Henning Hansen, BBI og lokale 
udd. udvalg samt Hans H. Koch.  
Følgende spørgsmål havde vi stillet op som udgangspunkt, før mødet med BBI.  
 
1. Hvordan oplærer lærlinge?  
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. En præsentation af Praktikum som perspektiv?  
7. Vil virksomheden indgå i at samarbejde med os, hvor de evt. kan læse materiale fra os og 

evt. kommenterer det?  
Ad 1:  
Carsten forklarer, at han meget hurtigt kan kategorisere den enkelte lærling i tre mulige 
niveauer. De bruger ikke den uddannelsesplan som vi har set.61 Den er for omstændelig og 
omfattende. Det er meget afhængigt af den enkelte lærling, hvordan de kommer igennem 
uddannelsesforløbet. De har ikke noget nedskrevet som ledetråd. Det er i højere grad – så 
vidt jeg kan se – Carsten der er den der planlægger.  
 
Ad 2:  
Samarbejdet mellem skole og virksomhed fungerer primært gennem lærlingen i forbindelse 
med det han fortæller og det der kan læses af karakterbladet. Carsten J. har for noget  tid 
siden været jævnligt på skolen også på de tidligere skoletrin, men nu er det kun i forbindelse 
med svendeprøven.  
Skoleopholdet betragtes nok tildels som spild og ikke altid som relevant. Meget teknologi er 
ikke up-to-date (det skal her nævnes, at denne virksomhed har meget ny teknologi på CNC-
maskinbearbejdning og gnistning).  
 
 
 

61 En meget udførlig uddannelsesplan. Der er udviklet tidligere på BBI.  

Kommentar [H&L1]:  
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Ad 3:  
Som nøgleord til besvarelse på dette spørgsmål nævnes bl.a., at undervisningen ikke må 
være spild og at det skal være interessant og inspirerende at gå på skolen.  
Det ville måske være en god ide, at mester eller ansvarlig fra virksomheden kom ud på 
skolen i forskellige forløb.  
De blev præsenteret for tanken om, at virksomheder deltog aktivt i undervisningen på skolen 
eller at elever i grupper kunne tage på virksomhedsbesøg og modtage undervisning der.  
Begge dele synes de kunne være interessant, men var begge enige om, at det måtte begrænse 
sig til et par timer eller halve dage. Der er ikke mange virksomheder, der vil være i stand til 
at afse ressourcer til undervisning. Men tanken var som sagt ikke uinteressant.  
 
Ad 4:  
Som også antydet i slutningen af besvarelsen af spørgsmål 2, er det virksomhedens mening, 
at værktøjsmageruddannelsen er en højteknologisk uddannelse. De mener, at en del af 
grunden til den manglende rekruttering, er at faget bliver lanceret som et ”sort” fag, hvilket 
de ikke mener de er i dag. Det er i meget højere grad et kognitivt fag, og dette skulle der 
gøres mere for at rekruttere på. De mener, at der skal bruges flere ressourcer på at rekruttere 
på folkeskoler, m.m.  
Ligeledes mener de, at der skal bruges mere tid på den ny teknologi i værktøjsmagerforløbet, 
end det er tilfældet i dag.  
 
Ad 5:  
Begge de to repræsentanter fra BBI vidste forbløffende lidt om den nye reform. Dette er 
ellers en virksomhed, der er rimeligt up-to-date, så de burde have haft kendskab til reformen.  
Jeg mener, at hvis reformen skal have gennemslagskraft på vores område, så vil det kræve, at 
der satses en del energi på at informere de pågældende virksomheder. Jeg er ikke klar over 
hvem der skal være bevilligende instands, og jeg er selvfølgelig ikke klar over om dette er et 
generelt billede af alle virksomheder inden for vores område, men det kunne jeg frygte. 62 
 
Ad 6:  
Virksomheden blev præsenteret for ideen om et praktikum. De gav umiddelbar udtryk for 
stor interesse. Ideen blev præsenteret med udgangspunkt i, at eleverne tilegner sig nogle 
forudgående grundlæggende kvalifikationer før de bliver kastet ud i et praktikum. Dette er 
bassale faglige -, personlige - og strukturelle kompetencer, der vil sætte eleverne i stand til at 
beherske praktikum med lærerne som vejledere og konsulenter.  
De synes dette lød som en rigtig spændende ide. De mente, at dette forløb evt. skulle lægges 
i 2. studieår.  
Ligeledes synes de, at det ville være en god ide, at virksomhederne var dem der stillede 
opgaver til et sådan praktikum.  
 
Ad 7:  
Både Carsten og Henning gav udtryk for, at de var villige til at læse evt. materiale vi vil 
sende til dem, under forudsætning af at de har tid. Men vi var mere end velkomne til at 
sende.  
 
 

62 Det har siden vist sig, at dette er det generelle billede inden for området. Virksomhederne er ikke ordentligt 
informeret om reform 2000.  
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Referat fra møde med Svendsen & Heinsbæk. Nørrebro d. 16. november 1999. 
 
Mødet var med Torben Jørgensen, der er eneejer af virksomheden.  
Virksomheden har 2 lærlinge. Normalt har de 4, men de kan ikke få fat på ”de rette” for 
tiden.  
Der er i alt ca. 24 ansatte på virksomheden.  
Produkter: Medicinal (NOVO, Mærsk) 
 
 
1. Hvordan oplærer lærlinge?  
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 evt. kan læse materiale fra os og 

evt. kommenterer det?  
9. Ønsker virksomheden at indgå i forsøg med ændrede samarbejdsformer?  
 
Ad 1:  
Oplæringen er rimelig alsidig. Man roterer mellem forskellige arbejdsområder med stigende 
sværhedsgrad gennem uddannelsesforløbet.  
Der eksisterer ikke nogen formelle uddannelsesplaner for lærlingene.  
Problemet med skolen er, at man vil forsøge at lære lærlingene det samme som de lærer på 
virksomheden. F.eks. mener han, at lære eleverne et bestemt programmeringssprog er 
omsonst – man skal lære principperne. 
De konkrete programmeringssprog læres via leverandørerne og ved at arbejde på den enkelte 
maskine.  
 
Ad 2, 3 og 4:  
Generelt kan det siges, at samarbejdet mellem skole og virksomhed fungerer meget 
sporadisk. Det er primært samtaler med lærlingen om opholdet, evt. med udgangspunkt i 
skoleevalueringerne. Generelt betragter lærlingene skoleopholdet som ”spild af tid”.  
Udmeldingen var meget klart, 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 sætte praksis op mod teori. Man 
skal kende baggrunden – principperne. 
 "Man skal vide hvad der sker nede i badet". …………Og hvorfor så det? : 
1) man skal kunne gribe ind, når det er nødvendigt 
2) man skal kunne optimere  

Kommentar [H&L2]:  
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Ad 5:  
Der er ikke de store overvejelser om reformen, da man ikke har tilstrækkelig viden.  
 
Ad 6:  
Man var meget positivt stemt over for både uddannelsesbogen som kommunikation og ide. 
Ligeledes var man indstillet på at der skulle bruges tid på samtaler med kontaktlære og 
lærling i uddannelsesforløbet.  
 
Ad 7:  
Ideen om praktikum blev modtaget med interesse. Det er en spændende ide.  
Han vil gerne deltage i forsøg og han vil meget gerne læse tilsendt materiale. 
 
Ad 8:  
Man er villig til at gennemlæse og kommenterer materiale.  
 
Ad 9:  
Ja, man ønsker at deltage i forsøg, hvis dette bliver aktuelt  
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Referat af møde med Hugo Jørgensen d. 16. november 1999.  
 
Mødet var med Bjarne Hermansen, der er teknisk direktør for Hugo Jørgensen.  
Der er 28 værktøjsmagere ansat i virksomheden, som er 42 år gammel. Startet som 
garagevirksomhed. 3 lærlinge. Der har tidligere været ca.  ti, men det er alt for mange. I alt 
33 ansatte på virksomheden. 
De har kørt med CNC-maskiner siden 1980 og er kun en underleverandørvirksomhed.  
 
På CNC-maskinerne udarbejder hver enkelt medarbejder deres eget program: "Det skal også 
være sjovt at gå på arbejde" 
 
 
1. Hvordan oplærer lærlinge?  
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 evt. kan læse materiale fra os og 

evt. kommenterer det?  
9. Ønsker virksomheden at indgå i forsøg med ændrede samarbejdsformer?  
 
 
Ad 1:  
Har rimelig stor ansvarlighed over for alsidigheden i lærlingenes uddannelse. Er bekymrede 
over om de er i stand til at lære dem nok.  
 
Ad 2:  
Kontakten er helt utilstrækkelig. Den primære kontakt mellem skole og virksomhed er 
lærlingenes overleveringer efter endt skoleophold. Lærling og virksomhed betragter ofte 
skoleopholdet som utilstrækkeligt. BH anede faktisk ikke hvad der skete på skoleopholdene. 
Udtrykte stor behov for at vide mere. 
 
Ad 3:  
Virksomheden er indstillet på, at der skal ofres mere tid på lærling/skole/virksomheds 
samarbejdet.  
 
Ad 4:  
Værktøjsmagerens jobprofil ser anderledes ud i dag. Den er langt mere teknologisk og man 
mener også at det måske er dette aspekt man bør sælge uddannelsen på.  
 
Ad 5:  
B.H. Har ikke noget kendskab til reform 2000. Han får en kort beskrivelse af de væsentligste 
punkter i reformen bl.a. kontaktlærer og uddannelsesbogen funktioner.  
 

Kommentar [H&L3]:  
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Ad 6:  
Han er positiv over for uddannelsesbogen som kontaktelement mellem skole og virksomhed. 
Ligeledes er han indstillet på, at der skal bruges tid på samtale mellem kontaktlære, lærling 
og virksomhed. I hvilket omfang det skal være må komme an på en prøve.  
Han er mere tøvende over for ideen om at uddannelsesbogen skal være WEB-baseret. Han 
mener, at det vil blive for kompliceret og kræve for meget arbejde. Desuden mener han, at 
der er en risiko for at det bliver for upersonligt.  
 
 
Ad 7:  
Præsentationen af praktikum blev modtaget meget positivt.  
 
Ad 8:  
Ja, de vil meget gerne indgå i et samarbejde, så vidt tiden tillader det.  
 
Ad 9:  
Ja, de vil meget gerne være med til forsøg, når det bliver mere konkret.  
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Referat af møde med Illum-Hansen d. 22. november 1999.  
 
Mødet fandt sted kl. 14.30 på virksomheden. Tilstede var Niels Hansen, produktionsleder.  
Virksomheden er ca. 40 år gammel og beskæftiger sig primært med fremstilling af 
formværktøjer fra ½ - 20 tons. Der er ca. 15-16 svende og 3 lærlinge ud af i alt ca. 20 
ansatte.  
 
1. Hvordan oplærer lærlinge?  
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 evt. kan læse materiale fra os og 

evt. kommenterer det?  
9. Ønsker virksomheden at indgå i forsøg med ændrede samarbejdsformer?  
 
Ad 1:  
N.H. havde, som tidligere teknisk Skole lærer, 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 skolen.  
Generelt om deres uddannelsesforløb, må det siges, at der satses på en vis faglig bredde. 
Lærlingen bør have en forståelse for sin placering i processen.  
 
Ad 2:  
Det er stort set ikke-fungerende, andet end i form af korte snakker med lærlingen efter endt 
skoleophold.  
 
Ad 3:  
Man er positivt stemt over for ideen om uddannelsesbog. Det samme gælder 
kontaktlærerfunktionen og en erkendelse af, at virksomhed, skole og lærling er nødt til at 
snakke sammen i løbet af lærlingens uddannelsesforløb.  
 
Ad 4:  
N.H. siger, at ny teknologi har stor betydning for faget. Han taler om rekruttering til faget og 
gør opmærksom på, at han tror ikke unge er bange for at vælge, men de er bange for at vælge 
en retning der udelukker andre valg, og derfor tror han at mange unge vælger gymnasiet til 
en start. Ikke fordi de ved de vil den vej, men fordi det ikke udelukker andre valg.  
Vi skal i langt højere grad forklare, at værktøjsmagerfaget ikke er en blindgyde, men en 
mulig vej til meget andet.  
 
Ad 5:  
N.H. har kun modtaget skrivelsen fra det faglige udvalg. Ellers intet.  
 
 

Kommentar [H&L4]:  
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Ad 6:  
Man skal passe på at det ikke bliver for ambitiøst. Ideen ok.  
 
Ad 7:  
Præsentationen af praktikum blev modtaget meget positivt. Synes rigtig godt om ideen. Det 
kan være noget virkelighedsnært samtidig med en mulighed for at eksperimentere. God 
mulighed for at inddrage virksomhederne i skolearbejdet.  
 
Ad 8:  
N.H. vil meget gerne modtage og gennemlæse evt. materiale fra os.  
 
Ad 9:  
De vil ligeledes meget gerne deltage i et evt. forsøgsforløb, når dette bliver aktuelt.  
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Referat af møde med Kaj Nielsen, JENI-værktøjsfabrik A/S den 22.11.1999 
 
Mødet var med Kaj Nielsen, der er én af fire direktører for JENI (2 x Jensen og 2 x Nielsen)  
Der er 19 ansatte i alt på virksomheden, heraf 2 lærlinge. Der har tidligere været fire 
lærlinge, men det har været for mange.  
Virksomheden har mange kunder, dvs. at de ikke er afhængige af enkelte storkunder.   
 
Det virker som en virksomhed, som oplærer deres lærlinge meget ansvarligt. De har altid 
haft lærlinge (1954) Har rimelig stor ansvarlighed over for alsidigheden i lærlingenes 
uddannelse. Lærlingene kommer ofte i weekender for at arbejde for virksomheden.  
Virksomheden har maskiner på meget forskellige teknologiske niveauer – og de skrotter ikke 
maskinerne, da de på trods af alder ofte har specielle produktive egenskaber (f.eks. "god til 
at fræse aluminium") og dermed økonomisk kører med stor lønsomhed, da maskinen er 
afskrevet mange gange. 
 
Kontakten til skolen er helt utilstrækkelig. Den primære kontakt mellem skole og 
virksomhed er lærlingenes overleveringer efter endt skoleophold. Lærling og virksomhed 
betragter ofte skoleopholdet som utilstrækkeligt. De to lærlinge i virksomheden indkaldes 
hulter til bulter. Der er ingen koordinering.  
Eleverne mangler kendskab til CNC.   
 
Virksomheden er indstillet på, at der skal ofres mere tid på lærling/skole/virksomheds 
samarbejdet.  
 
Kaj Nielsen havde ikke megen kendskab til reformen, men er dybt interesseret i at få 
udviklet uddannelsen. Han ville godt involveres og kunne sagtens se perspektiverne i at 
uddanne lærlingene bredere end i dag. Han ville meget gerne være med til at stille op til et 
forsøg. 
 
Han stilledes sig positiv over for uddannelsesbogen som kontaktelement mellem skole og 
virksomhed. Ligeledes er han indstillet på, at der skal bruges tid på samtale mellem 
kontaktlære, lærling og virksomhed.   
 
Præsentationen af praktikum blev modtaget meget positivt. Det syntes han var en temmelig 
god ide. 
  
Konklusion: 
Kaj Nielsen, Jeni, virkede som en mester, der var engageret i uddannelsesspørgsmål. 
Han var engageret i vort ærinde og indstillet på videre kontakt og kommunikation. 
Min vurdering er, at virksomheden kunne blive en kernevirksomhed i et kommende forsøg 
og at Kaj Nielsen kunne blive en kerneperson. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [H&L5]:  
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Referat af møde med Richard Müller d. 23. november 1999.  
 
1. Hvordan oplærer lærlinge?  
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 evt. kan læse materiale fra os og 

evt. kommenterer det?  
9. Ønsker virksomheden at indgå i forsøg med ændrede samarbejdsformer?  
 
Vi talte med Henrik Lørup, værktøjschef 
 
Rich. Müller A/S er en af Europas førende producenter af perforerede plader, strækmetal, 
papirkurve og kabelbanesystemer. Halvdelen af produktionen eksporteres direkte eller 
gennem søsterselsskaber i 12 europæiske lande. Rich. Müller beskæftiger ca. 200 
medarbejdere og indgår i RM Industrial Group, der samlet beskæftiger 1.100 medarbejdere. 
Gruppen er medlem af FLS Koncernen, der en af Danmarks største og mest ekspansive 
virksomheder. Yderligere oplysninger kan fås på adressen www.richmuller.com  
Virksomheden har 13 datterselskaber i næsten lige så mange lande (2 i DK, 2 i Tyskland) 
Af de ansatte på virksomheden, er 15 værktøjsmagere og 6 til 7 værktøjsmagerlærlinge. 
Selve produktionen køres af ufaglærte. 
De har alle typer af CNC-maskiner og kan dermed tilbyde lærlingene alle mulige 
udfordringer. 
 
Der er stort set intet samarbejde med skolen. Kun hvad der er af overleveringer fra 
lærlingene, når de kommer fra skoleophold.  
Han havde hørt meget lidt om reform 2000. 
 
Der blev givet en kort introduktion til uddannelsesbog, kontaktlærerordninger etc. 
Det vi arbejder med er ganske godt i sammenhæng med reformtankerne.  
 
Værktøjschefen, som er relativt nyansat, havde strikket et helt speciel uddannelsesprogram 
sammen til lærlingene, som i meget høj grad udfordrer lærlingen fagligt - faktisk stilles 
større krav end man kan forvente, at lærlingen kan honorere. På den måde tjekkes 
lærlingenes attituder, holdninger, m.m. 
 
Lærlingen får 4 opgaver - som alle er meget vanskelige. 
Ingen af lærlingene knækker ned. 
Alle lærlinge skal have været gennem tek. 2 (Det grundlæggende skoleophold) før de starter 
på virksomheden. 
 
Han var særdeles positiv overfor praktikum ideen og ville meget gerne modtage skriftligt 
materiale fra os. Kommentar [H&L6]:  
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