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Resumé 
Der er gennemført 12 casestudier af oplæringen inden for industriteknikker-, smede og 

personvognsmekanikeruddannelsen. Lærlingene er elever på uddannelsernes 

talentspor.  

 

Analysen er primært gennemført ud fra et begreb om fagidentitet. Fagidentitet skabes 

først og fremmest under oplæringen og er udtryk for, hvordan en person opfatter sig 

selv som faglært. Undersøgelsens resultater peger på, at 9 ud af de 12 lærlinge har 

mulighed for at udvikle høj fagidentitet. Det betyder, at de som arbejdskraft er 

karakteriseret ved at være højt fagligt kvalificeret, at de søger faglige udfordringer og 

stiller krav til arbejdets kvalificeringsmuligheder, alsidighed og kompleksitet. Der er stor 

sandsynlighed for, at de vil fortsætte inden for deres fag, og at de vil videreuddanne sig. 

Faglærte med en høj fagidentitet er udviklingsorienterede og kan derfor karakteriseres 

ved at have potentialerne for høj employability. 

 

Hvis man ønsker den betegnelse, kan man kalde disse lærlinge for talenter. Og det har 

de ikke alle været altid, de har måske endda ikke fremvist nogen særlig interesse eller 

motivation for uddannelsesaktiviteter.  Men oplæringen i virksomhedspraktikken og 

deltagelse i undervisningen på erhvervsskolerne har udviklet deres potentialer, så de 

fleste lærlingene på undersøgelsestidspunktet fremstod som dygtige, motiverede, 

kvalitetsbevidste og præstationsorienterede lærlinge, der søgte udfordringer med sigte 

på fortsat kvalificering. Flere af disse karakteristika vil også passe på de tre lærlinge, som 

vi ikke vurderer vil udvikle høj fagidentitet. Så når de ikke her vurderes til at udvikle en 

høj fagidentitet, er det ikke det samme som at de ikke er dygtige. Kun en enkelt af de 12 

lærlinge vurderer vi udvikler en lav fagidentitet.  

 

Fagidentitet udvikler sig som et samspil mellem individet og de oplæringsforhold, der 

tilbydes, og vi vurderer på baggrund af casestudierne, at der kan være vanskeligheder 

med at tilbyde de kvalifikations og dispositionsmuligheder, som er nødvendige for 

udvikling af en høj fagidentitet inden for personvognsmekanikerfaget, her vil lærlingene 

formentlig primært udvikle en fagidentitet med vægt på interaktionsmuligheder. 

Interaktionsmulighederne opstår her, hvis de som ansatte udnytter de 

interaktionsmuligheder, der ligger i muligheden for at have en tæt markeds- eller 

kundekontakt. På trods af dette er vores vurdering, at to ud af de fire lærlinge inde for 

dette område faktisk har gode muligheder for at udvikle en høj fagidentitet. 

 

I oplæringsmiljøet styrkes udviklingen af en høj fagidentitet gennem en kvalificering på 

flere faglige handlingsreguleringsniveauer og gennem udviklingen af lærlingenes 

metodiske, organisatoriske og kommunikative kvalifikationer og ikke mindst ved, at 
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lærlingene har indflydelse på deres dispositionsmuligheder og har gode faglige og 

sociale interaktionsmuligheder i virksomhederne.  

 

De dimensioner, der kunne styrke disse områder, har vi fremanalyseret gennem en 

kritisk konstruktiv analyse, der har resulteret i en casekonstruktion, en tværgående 

analyse inden for det enkelte uddannelsesområde og endelig ved at fremdage de 

idealtypiske træk, der har vist sig i materialet. Og selv om der er forskel på 

virksomhedernes produktion og muligheder for organisering i tilknytning til denne 

produktion, viser undersøgelsen, at der er dimensioner, der i højere grad end andre 

bidrager til udviklingen af en høj fagidentitet.  

 

Der er fx en dimension i typen af de opgaver, som lærlingen arbejder med. Åbne 

opgaver, giver lærlingen mulighed for selv eller i samarbejde med andre at planlægge, 

gennemføre og vurderer en opgave. En anden dimension i opgavetyperne er, at 

lærlingen får mulighed for at arbejde med opgaver, som ikke udelukkende er delopgaver 

i en produktion, men at læringen får erfaringer med hele produktionsflowet.   

 

Opgavetyperne har indflydelse på dels kvalificeringen, dels lærlingenes 

dispositionsmuligheder.  

 

Andre dimensioner i oplæringen, der styrker udviklingen af en høj fagidentitet, er 

lærlingens interaktionsmuligheder. Disse styrkes, fx når der er en tydelig organisering af 

relationen mellem lærlingen og en faglært svend, som i dagligdagen har ansvaret for 

lærlingen. Relationen mellem lærlingen og de faglærte skal være afbalanceret, således 

at lærlingen dels har det frirum, hvor der er mulighed for at arbejde selvstændigt uden 

at blive kontrolleret, dels et rum, hvor lærlingen ikke er alene, men har de faglærtes 

bevågenhed og hvor der er forholdsvis kort fysisk afstand mellem lærlingen og de 

faglærte. Nærheden mellem lærlingen og de faglærte betyder noget for, hvorledes de 

faglærte kan indgå som rollemodeller, og det kan betyde noget for, hvor overvindeligt 

lærlingen kan opleve det er at få råd og vejledning af en faglært.  

 

Den sociale interaktion på arbejdspladsen er også en vigtig dimension i udviklingen af en 

høj fagidentitet. Lærlingene giver udtryk for, at de befinder sig godt i 

praktikvirksomhederne. De, oplærerne og de uddannelsesansvarlige er enige om, at 

man som lærling er nederst i hierarkiet på arbejdspladsen og det er ’sådan det er’. 

Væsentligst er, at lærlingene ikke vurderer, at det har nogen betydning for deres 

oplæring. Vi har dog et par eksempler på træk i det sociale miljø, som kan være 

ekskluderende. Dette sammenholdt med en oplevelse af, at nogle af lærlingene er 

socialt isoleret eller foretrækker en social isolation i deres pauser, gør, at vi vil anbefale, 

at der i praktikvirksomhederne gøres en indsats for, at lærlingene integreres i 

arbejdsfællesskabets sociale og faglige fællesskaber. 
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De fleste af lærlingene er tilfredse med undervisningen på skoledelen og 

virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med erhvervsskolerne. De 

uddannelsesansvarlige er tilfredse med de informationer, de får om uddannelsen og ikke 

mindst de muligheder, de får for at følge lærlingenes resultater på skoledelen. Det er 

påfaldende, at vi ikke har resultater, der viser, at erhvervsskolerne inddrager elevernes 

erfaringer eller lærlingenes viden om faget fra fagets praksis. I konklusionen anbefaler vi 

erhvervsskolerne om at udvikle og styrke denne dimension i uddannelsernes 

hovedforløb. 

 

Lærlingene er elever på uddannelsernes talentspor. Resultaterne viser, at talentspor for 

både lærlinge og praktikvirksomheder er noget, der angår skoledelen af uddannelsen. 

Ingen gør sig tanker eller overvejelser om, hvorvidt det skulle have en betydning for 

oplæringen af elever på et talentspor. Oplæringen følger et andet princip, nemlig en 

individualisering, hvor oplæringen sker i et samspil mellem læringens behov og ønsker 

og de muligheder, der er i de enkelte virksomheder. Når lærlingene er dygtige, så bliver 

de også dygtigere i deres praktik, fordi de søger og opfordres til at søge opfordringer, 

som de fleste virksomheder søger at opfylde.  

 

Lærlingene har med andre ord gode muligheder for at blive en kvalificeret og attraktiv 

arbejdskraft for dansk industri og håndværk gennem den oplæring, der foregår i deres 

praktikvirksomheder, men det er ikke nødvendigvis det samme som at der ikke er 

dimensioner i oplæringen og i samspillet mellem den praktiske oplæring og skoledelen, 

som i højere grad end andre fremmer udviklingen af en høj fagidentitet.  
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Indledning 
Det er afgørende for danske industrivirksomheder at have adgang til en højt fagligt 

kvalificeret og fleksibel arbejdskraft, som kan medvirke til at styrke virksomhedernes 

konkurrenceevne og værditilvækst. Et væsentligt bidrag hertil er 

erhvervsuddannelserne. De faglige udvalg, der er tilknyttet hver erhvervsuddannelse, 

har i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 fået til opgave, dels at 

udvikle en række talentspor på erhvervsuddannelserne, dels at udvikle højniveaufag 

inden for både de uddannelsesspecifikke-, område- og specialefag, således at 

erhvervsuddannelserne bidrager til uddannelse af flere og dygtigere erhvervsuddannede 

i Danmark (Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser,24.februar 2014).  

 

Udvikling af talentspor på erhvervsuddannelserne er et uddannelsespolitisk tiltag, der 

skal bidrage til, at der fortsat er en tilgang af relevant kvalificeret arbejdskraft på det 

danske arbejdsmarked.  

 

I årene op til erhvervsuddannelsesreformen i 2015 blev der gennemført en lang række 

udviklingsprojekter på erhvervsskoler med henblik på at få erfaringer og viden om, 

hvorledes talent kunne spottes og udvikles. Et enkelt skal fremhæves i denne 

sammenhæng, nemlig projektet Center of Excellence (CoE) som var et udviklingsprojekt 

der blev gennemført på en række erhvervsskoler inden for udvalgte industrifag.  

 

Projektet blev etableret i 2010 og var finansieret af midler, som Dansk Industri havde 

fået bevilliget af Industriens Fond. Såkaldte Centres of Excellence blev oprettet på 

udvalgte erhvervsskoler, og centrene skulle tilbyde dygtige elever på forskellige 

industriuddannelser undervisning på højere niveau end det gængse og med mulighed 

for at arbejde med moderne industrirelevant udstyr.  

 

I 2016 afsluttede NCE forskningsprojektet Talentudvikling i industrifagene (Iversen et al 

2016), som blev gennemført i forbindelse med CoE-projektet, og som omhandlede, 

hvilke pædagogiske og didaktiske tiltag der fremmer talentudviklingen i skoledelen på 

udvalgte industriuddannelser. Med det projekt forelå der en viden om, hvad der 

understøtter og udvikler talent i skoledelen af erhvervsuddannelsernes hovedforløb.  

 

Resultaterne pegede bl.a. på, at elevernes indflydelse på opgaver og mål gjorde dem 

dygtigere. Eleverne pegede på, at det at underviserne i flere forløb, ud over at 

undervise, arbejdede sammen med eleverne som en form for kollegaer, bidrog til, at de 

blev dygtigere. Når eleverne arbejdede sammen med lærerne, oplevede de dels det at 

arbejde sammen med en faglært, dels af og til en oplevelse af et egalitært forhold, fordi 

den faglærte underviser også kunne opleve usikkerhed og tvivl i forbindelse med nogle 
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opgaveløsninger. Endelig viste undersøgelsen, at eleverne satte pris på, at de på disse 

CoE-hovedforløb havde mulighed for både at arbejde individuelt og i samarbejde. 

 

Spørgsmål om praktikdelen for CoE-eleverne forblev ubesvarede, og da 

erhvervsuddannelserne er baseret på, at skole- og praktikdelen hver for sig og i et 

kvalificeret samspil bidrager til at uddanne den faglærte arbejdskraft, er det vigtigt at 

have viden om talentudvikling i både skole- og praktikdelen.  

 

Manglen på viden om talentudvikling i praktikdelen er baggrunden for, at Nationalt 

Center for Erhvervspædagogik (NCE), Københavns Professionshøjskole (tidligere 

Metropol) har beskrevet et forsknings- og formidlingsprojekt om talentudvikling i 

praktikdelen på tre industriuddannelser, nemlig industriteknikker-, smede- og 

personvognsmekanikeruddannelserne. 

 

Projektet er godkendt af Industriens Fond og er samfinansieret af fonden og 

Københavns Professionshøjskole (tidligere professionshøjskolen Metropol).  

 

Hvilke dimensioner af den praktiske oplæring, og i samspillet mellem den praktiske 

oplæring og skoledelen, understøtter udviklingen af høj fagidentitet hos elever på 

talentsporet, er det spørgsmål, der er stillet som udgangspunkt for undersøgelsen. 

Rapporten indeholder resultaterne af forskningsdelen. Konklusionen er baseret på 12 

casestudier. Vi finder, at undersøgelsens resultater må være vedkommende for andre 

industridannelser end de tre uddannelser, der er indgået i undersøgelsen.  

Praktikeleverne er elever, der går på et af erhvervsuddannelsernes talentspor. Allerede i 

projektansøgningen har vi kort præsenteret, hvilke vanskeligheder der er ved at 

undersøge erhvervsuddannelseselevers talentudvikling. Indledningsvis i rapporten 

uddyber vi denne problemstilling i afsnittet Undersøgelsesområdet. Afsnittet afsluttes 

med at pege på, at talent og talentspor på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 

omhandler erhvervsuddannelseselevers mulighed for at blive så dygtige, som de kan 

blive. Vores undersøgelsesområde er virksomhedspraktikken. I praktikken viser 

dygtighed sig ved den fagidentitet, der udvikles som et resultat af et samspil mellem 

eleven og den oplæring, der foregår. Vi anvender med andre ord et begreb om 

fagidentitet, som en teoretisk ramme for at kunne beskrive og analysere elevens 

oplæring i praktikvirksomheden – se afsnittet Fagidentitet, begreb, relevans og 

analysedimensioner. 

 

Resultatet af casestudierne præsenteres som 12 cases, fire fra hvert af de 

erhvervsuddannelsesområder, der indgår i undersøgelsen. De 12 cases er første del af 

vores analyse og i case ´ene præsenteres centrale forhold for hver elevs oplæring ud fra, 

hvad vi har set og hørt. Set, når vi har observeret eleven, mens vedkommende har 

arbejdet med deres opgaver i virksomhedspraktikken. Hørt, når vi har interviewet 
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eleverne, deres oplærere og de uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden. Navnene i 

case ´ene er opdigtede.  

 

Vi har været kritisk konstruktive i vores analytiske tilgang. Kritiske i den forstand, at vi 

har undersøgt de muligheder og barrierer, der findes i oplæringen. Konstruktive i den 

forstand, at vi ser barrierer som en mulighed for udvikling. Udviklingsperspektivet vil 

blive præsenteret i en efterfølgende rapport, som har fokus på det de anvendelses- og 

praksisorienterede perspektiver. Mulighederne bliver præsenteres i konklusionen på 

undersøgelsen.  

 

Analysen er gennemført trinvis. Første del er som nævnt selve casekonstruktionen, 

anden del er en komparativ analyse inden for hvert uddannelsesområde. Komparativt i 

den forstand, at vi på baggrund af en kondensering af case´ene har sammenlignet, hvilke 

muligheder og hvilke barrierer der er for, at eleverne bliver dygtige til hvert deres fag. 

Og endelig har vi analyseret vores datamateriale på tværs af de tre erhvervsuddannelser 

med henblik på at finde forskellige idealtypiske træk ved oplæringen. 

 

Erhvervsuddannelsesloven omtaler elever, der er i praktik i deres praktikvirksomhed. Vi 

anvender to terminologier. I analysen anvender vi betegnelsen elever, når vi omtaler 

aktiviteter, der er skolerelateret, og vi anvender betegnelsen lærlinge, når vi omtaler 

aktiviteter, der foregår i virksomhedspraktikken. Brug af betegnelsen lærlinge i den 

sammenhæng har vi valgt i loyalitet med den måde, eleverne bliver opfattet og omtalt, 

når de befinder sig i deres praktikvirksomheder i praktikperioderne.   

 

Endnu et ord eller begrebsvalg skal forklares her indledningsvis for læseren. Når man 

beskriver, hvordan nogen tilegner sig noget, bruger man flere begreber: læring, 

undervisning og oplæring. Vi redegør i det følgende for, hvordan vi skelner mellem de 

tre begreber. 

 

Som mennesker lærer vi noget i alle sammenhænge og i gennem hele vores liv. Derfor 

kan der foregå læring hele tiden og i alle sammenhænge. I en formel skolesammenhæng 

tilrettelægges aktiviteterne med henblik på at lære noget bestemt. Når man i 

skolesammenhæng støtter at nogen lærer noget bestemt, kalder man det undervisning.   

Undervisning planlægges og gennemføres på baggrund af en didaktik, der bygger på 

teoretiske modeller og begreber. Det er læreren, der gør sig didaktiske overvejelser i 

forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisning.  Når man lærer noget i 

en praktisk arbejdssammenhæng taler man om det på anden måde. 

 

Det danske erhvervsuddannelsessystem er et såkaldt dualt systemi, hvor man uddannes 

i to systemer. I et skolesystem, og på en virksomhed, der er godkendt til formålet, og 

hvor man lærer gennem deltagelse i arbejdet.  
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Her taler vi ikke om undervisning, men om oplæring. Oplæring betyder ifølge Den 

danske Ordbog: ”det at vejlede en person i den praktiske udøvelse af et erhverv el.lign.” 

(Ordnet, Den danske Ordbog). Selvom der er mange ligheder mellem de overvejelser 

oplæringens aktører må have i forbindelse med oplæringen og lærerens didaktiske 

overvejelser, anvender vi ikke betegnelsen didaktik om oplærerens overvejelser.  

 

Læreren i en formel skolesammenhæng bygger sine didaktiske overvejelser på didaktisk 

teori. Oplæreren bygger sine overvejelser om hvordan han kan hjælpe læringen med at 

lære noget, på praktiske erfaring tæt knyttet sit fag og på en lang tradition om, hvor 

nogen indføres i et bestemt fag/håndværk.  

 
Her skal lyde en stor tak til lærlingene, praktikvirksomhederne og deres personale, som 

beredevilligt har givet os muligheden for at gennemføre undersøgelsen. Ligesom vi også 

ønsker at takke de erhvervsskoler, der har hjulpet os med at udpege elever på 

talentsporerne, der kunne indgå i undersøgelsen. Vi ønsker at takke repræsentanter fra 

Dansk Industri, faglige udvalg og repræsentanter fra erhvervsskolerne, der velvilligt har 

responderet på en foreløbig analyse, der blev præsenteret for dem i august 2018. 

 

Endelig en tak til Lektor Niels Henrik Helms, Københavns Professionshøjskole for en 

konstruktiv kollegial læsning af rapporten. 

 

Vi håber, at virksomheder, de faglige udvalg og erhvervsskoler vil læse rapporten med 

interesse.  Meget vil forhåbentligt være genkendeligt, og dermed vil rapporten være en 

dokumentation af væsentlige forhold ved oplæring i danske industrivirksomheder. En 

dokumentation, som der ikke findes meget af i dansk uddannelsesforskning.  

 

Genkendelsen er ikke kun vigtig som dokumentation af oplæringen. Validiteten af 

undersøgelsen styrkes, hvis virksomheder, lærlinge, ledere og lærere ved 

erhvervsskolerne og de faglige udvalg kan genkende indholdet i vores analyse. Denne 

type af validitet kalder Steiner Kvale for en dialogisk validitet (Kvale 1989).  

 

Andet vil formentlig overraske og kan forhåbentlig blive udgangspunkt for udvikling. En 

anvendelses- og praksisorienteret formidling af resultaterne fra projektet vil følge efter 

denne rapport.  

 

Lektor Kjeld Sten Iversen, NCE 
Lektor Preben Horsholt Rasmussen, AAU 
Lektor Karin Løvenskjold Svejgaard, NCE (projektleder) 
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Projektets formål  
Talentudvikling i virksomhedspraktikken er både et forsknings- og et formidlingsprojekt. 

Formålet med projektet er at understøtte talentudviklingen i erhvervsuddannelsernes 

praktikdel inden for udvalgte industriuddannelser.  

 
 

Projektets mål 
 

Målet med det samlede projekt er  

■ at skabe viden om, hvilke dimensioner af den praktiske oplæring og i samspillet 

mellem den praktiske oplæring og skoledelen, der understøtter praktikelevernes 

talentudvikling. (Forskningsdelen af projektet) 

■ at gøre denne viden anvendelsesorienteret for de uddannelsesansvarlige på danske 

industrivirksomheder, de faglige udvalg og for erhvervsskoler. (Formidlingsdelen af 

projektet) 

 

Sammenhængen mellem de to dele af det samlede projekt fremgår af figur 1.   

 

Figur 1 

 

 
 

 
 
 

Hvordan den forskningsbaserede viden skal formidles anvendelses- og praksisorienteret 

til de forskellige målgrupper fremgår af en senere rapport. Det samme gælder 

evalueringen af, hvorvidt og hvordan materialerne bliver anvendt af målgrupperne.  

 

Ny viden formidling Målgrupper

Målgrupperne får 
adgang til værktøjer, 
gode råd og metoder, 

der understøtter 
talentudvikling og 

udvikling af høj 
fagidentitet  

Den forskningsbaserede 
viden om talentudvikling 

skal formidles 
anvendelses- og 

praksisorienteret til 
målgrupperne  

Evaluering 
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Forskningsspørgsmålet 
 
Forskningsspørgsmålet kan i første omgang udledes af projektets mål og lyder: Hvilke 

dimensioner af den praktisk oplæring og i samspillet mellem den praktiske oplæring og 

skoledelen, understøtter praktikelevernes talentudvikling? 

 

Praktikelevernes talentudvikling? Vi har i projektansøgningen kort redegjort for, hvorfor 

talent og dermed talentudvikling ikke kan undersøges i en kvalitativ undersøgelse som 

den, der er designet for projektet. Vi vil som en del af vores redegørelse i rapporten 

uddybe de problemstillinger i talentbegrebet, der vanskeliggør dette.  

 

Når der tales om talentudvikling i projektansøgningen, er det møntet på elever, der går 

på et talentspor. Vi har desuden undersøgt, hvad der kan udledes af, at de faglige 

udvalg, som i følge af reformen, skal definere en række talentspor, og resultatet af 

denne undersøgelse knytter talentspor og ét af de såkaldte fire klare mål i reformen 

sammen, nemlig målet om, at eleverne på erhvervsuddannelserne skal blive så dygtige, 

som de kan.  

 

Vi tager med andre ord udgangspunkt i erhvervsuddannelsesreformens (2015) 

intentioner om, at elever, og altså i vores tilfælde lærlingene, skal blive så dygtige, som 

de kan og forstår i en virksomhedskontekst, at dygtighed er det, der beskrives som høj 

fagidentitet. At høj fagidentitet er det, vi forstår ved, at eleverne kan blive så dygtige, 

som de kan, var tematiseret i projektansøgningen, men vi vil uddybe dette valg i 

rapporten. 

 

På denne baggrund opstilles følgende forskningsspørgsmål: 

Hvilke dimensioner af den praktiske oplæring og i samspillet mellem den praktiske 

oplæring og skoledelen, understøtter udviklingen af høj fagidentitet hos elever på 

talentsporet? 

 

Forskningsspørgsmålet peger på, at vi skal finde de gode eksempler fra oplæringen i de 

virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Disse eksempler vil vi finde og systematisere 

således, at de kan danne grundlag for det anvendelses- og praksisorienterede materiale, 

der skal følge efter denne forskningsrapport.  

 

Men vores tilgang vil ikke udelukkende være teknisk i den forstand, at vi vil finde og 

redegøre for eksemplerne. Vi vil være kritisk-konstruktive i vores tilgang (Klafki 2001).  

 

Kritisk i den forstand, at vi vil undersøge virksomhedernes, oplærernes og lærlingens 

positive intentioner om oplæringen og de forventede resultater heraf i forhold til, 

hvorfor det mon ikke altid realiseres. Med andre ord, hvilke muligheder og barrierer 
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ligger der i oplæringens organisering og aktørernes tilgang til oplæringen, der 

understøtter eller forhindrer, at lærlingene udvikler høj fagidentitet.  

 

Konstruktive i den forstand, at vi anser de eventuelle barrierer som afsæt for 

udviklingsmuligheder, som vil blive præsenteret i det anvendelses- og 

praksisorienterede materiale, der følger efter denne rapport.  
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Viden om virksomhedspraktikken 
Udviklingen af begrebet om fagidentitet tog sin begyndelse med et stort dansk 

forskningsprojekt fra 1980´erne, det såkaldte PUKKS-projekt. PUKKS står for 

Praktiktilknyttede. Ungdomsuddannelsers, kapacitets- og kvalifikations- og socialisations 

funktioner og var en bredt anlagt undersøgelse af, hvordan lærlingeuddannelserne 

fungerer inden for håndværk- og industrifagene (J. Houmann Sørensen et al 1984).  

Projektet er et historisk væsentligt bidrag til uddannelsesforskningen inden for 

virksomhedspraktikken. Preben Horsholt Rasmussen, der indgår i projektgruppen, 

deltog også i PUKKS projektet og har siden dette forfulgt og udviklet 

fagidentitetsbegrebet på baggrund af et omfattende longitudinelt studie. 

 

Virksomhedspraktikken har aldrig været et område, der har været central for dansk 

uddannelsesforskning, alligevel må man stille spørgsmålet om, hvilken viden findes der i 

forvejen om, hvilke dimensioner i praktikken på eud-uddannelserne, der styrker 

lærlingenes dygtiggørelse? Vi stiller spørgsmålet, men vi må dog også bemærke, at der i 

projektet ikke er afsat midler til litteraturstudier og reviews af disse. Men vi kan pege på, 

at der i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 blev gennemført 

systematisk kortlægning vedrørende viden om indsatser, der kunne understøtte 

erhvervsskolernes arbejde med de såkaldte fire klare mål, som kvalitetskravene for 

implementeringen af reformen er bygget op omkring. Det var et krav til den 

systematiske kortlægning, at der skulle vælges studier og indsatser, der opfyldte et krav 

om evidens (Rambøll, 2016). Den systematiske kortlægning blev gennemført af et 

konsortiet bestående af Rambøll, VIA og Metropol (NCE). Søgeprotokollen er ikke 

offentliggjort, men vores vurdering er, at den systematiske kortlægning er baseret på 

undersøgelser af forskningsmaterialer, der er fremstillet efter år 2000. 

 

Kortlægningen viste i øvrigt, at der stort set heller ikke findes international forskning, 

der kan være væsentlig i forhold til at belyse den danske praktikoplæring i relation til de 

fire klare mål. Bortset fra et par studier, der pegede på, at mentorering og supervision 

kan understøtte elevers oplæring i en form for værkstedsundervisning/-arbejde, 

henvises der i kortlægningen ikke til nogen forskning vedr. elevernes praktik. Studierne, 

der omhandler mentorering og supervison (Rambøll 2016 s. 98-99) beskriver dog en 

interessant organisering, nemlig at oplærer (mentor) og lærling (mentee) løser opgaver i 

fællesskab. Der peges på, at dette giver anledning til, at eleverne løbende kan stille 

spørgsmål til arbejdsprocessen, og at det styrker deres læring. 

 

Kortlægningen indeholdt heller ikke forskningsbaseret viden om samspillet mellem 

skole- og praktikdelen på erhvervsuddannelserne, der var relevant for de fire klare mål, 

men inddrog resultater fra ikke forskningsbaserede undersøgelser – primært - Danmarks 

Evalueringsinstitut, fx Sammenhæng mellem skole og praktik fra 2013. Hovedpointerne i 
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denne rapport er, at større viden blandt lærerne om elevernes praktik og større viden 

hos oplærerne om indholdet i skoledelen fremmer samspillet. Ultimativt bliver der peget 

på, at hvis eleverne arbejder med opgaver på ’tværs’ af skole- og praktikophold vil det 

styrke elevernes læring. Der er også studier, der peger på, at hvis erhvervsskolelærerne 

og oplærerne kommunikerer om den enkelte elevs udvikling og i det hele taget 

kommunikerer om samspillet mellem skole- og praktikdelen, vil dette styrke elevens 

præstationer i begge systemer.  

 

Genstanden for vores analyse er oplæring i en arbejdspraksis eller læring i en 

praksissammenhæng. I de sidste godt 20 år er der udviklet flere teorier og gennemført 

flere studier af læring i prkasis og i prkasisfællesskaber. Særligt udbredelse har studier af 

situativ læring af J. Lave og E. Wenger (Lave og Wenger 2003) og E. Wengers (Wenger 

2004) teori om praksisfællesskaber haft. Disse teorier samt teorier om mesterlære har 

også spillet en væsentlig rolle i undersøgelser af erhvervsskoleelevers læring i praktik (fx 

Tanggaard 2005, Nielsen 2005 og 2005a). 

 

Selv om disse teorier sikkert kan oplyse en del i vores materiale om praksislæring, 

situativ læring og praksisfælleskaber inddrages disse ikke i vores analyse, da vi har et 

helt bestemt sigte med vores analyse. Nemlig at undersøge, hvad der i en praktisk 

arbejdssammenhæng fremmer lærlingenes dygtiggørelse. Til dette formål rammer 

teorien om fagidentitet efter vores vurdering præcist.   

 

Manglen på viden om, hvad der styrker lærlingens dygtiggørelse i praktikdelen indgår i 

baggrunden for, at Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) har beskrevet et 

forsknings- og formidlingsprojekt om tre industriuddannelser.  

 

   

 

 

 

 

 



 

Side 17 af 209 

Undersøgelsesområde 
I forskningsprojektet indsamles der viden om, hvilke dimensioner af den praktiske 

oplæring og i samspillet mellem den praktiske oplæring og skoledelen, der understøtter 

praktikelevernes talentudvikling. De lærlinge, der indgår i undersøgelsen, er elever, der 

er optaget på et talentspor. Vi vil derfor undersøge, hvad et talentspor er for noget. 

Hvordan talent som begreb er begyndt at optræde i en uddannelsessammenhæng som 

et policy begreb, og hvordan man på denne baggrund kan forstå talent i en 

erhvervsuddannelsessammenhæng.  

 

I det følgende vil vi uddybe, hvilke overvejelser, der kan knytte sig til at foretage 

undersøgelser inden for praktikoplæringen og hvilke problemstillinger, der kan være ved 

at undersøge elevers talentudvikling. Talent er et begreb, der stammer fra psykologien, 

nærmere betegnet intelligensforskningen, og vi vil afslutningsvis give en kort omtale af 

dette med vægt på, hvorfor det er vanskeligt at anvende en psykologisk forståelse af 

talent i en undersøgelse som vores.  

 

Afsnittet afsluttes med en redegørelse for, hvilket teoretisk afsæt vi vælger for at 

undersøge, hvilke dimensioner i virksomhedspraktikken der understøtter 

praktikelevernes talentudvikling. 

 

Erhvervsuddannelsernes praktikdel 
De danske erhvervsuddannelser er i langt overvejende grad organiseret i et 

vekseluddannelsessystem, hvor eleverne dels uddanner sig i skoleforløb på en 

erhvervsskole, dels er ansat i en virksomhed eller en offentlig institution som 

praktikelev. En erhvervsuddannelse strækker sig over ca. fire år, og praktikforløbet 

udgør størstedelen af den samlede uddannelsestid. For at blive godkendt som 

praktikvirksomhed skal virksomheden kunne tilbyde eleven tilfredsstillende 

oplæringsforhold efter de regler, der findes for uddannelserne.  

 

Undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for erhvervsuddannelserne, men 

målene for elevernes praktik er beskrevet af de faglige udvalg. De faglige udvalg 

udarbejder også for hver erhvervsuddannelse en vejledning vedr. praktikforløbet, og det 

er de faglige udvalg, der skal foretage en løbende kvalitetsudvikling og –sikring af 

uddannelsernes praktikdel. Det er i øvrigt også de faglige udvalg, der fastlægger 

kompetencemålene for de enkelte erhvervsuddannelser. Det er til gengæld 

erhvervsskolernes opgave at foretage en undervisningsplanlægning, der gør det muligt 

at opnå kompetencemålene på erhvervsuddannelsernes indledende del, grundforløbet 

og på skoleopholdene på hovedforløbet. Erhvervsskolerne og praktikvirksomhederne 

skal samarbejde om samspillet, men har med andre ord hvert sit ansvarsområde. 
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Praktikken er kontraktligt beskrevet i den såkaldte uddannelsesaftale. I praktikperioden 

indgår eleven i et ansættelsesforhold og modtager i øvrigt også løn i perioden. Med 

ansættelsen som praktikelev gælder - i det omfang dette ikke strider mod 

erhvervsuddannelsesloven - de bestemmelser ” ..der ved kollektive overenskomster eller 

i lovgivning er fastansat om arbejdstageres ansættelses- og arbejdsvilkår..” (Ministeriet 

for børn, undervisning og ligestilling 2016, Lovbekendtgørelse 282, § 56).  

 

Under sit praktikforløb er eleven med andre ord både under uddannelse og indgår som 

medarbejder og kollega i praktikvirksomheden. Man kan derfor ikke isolere det, en 

praktikelev skal arbejde med og lære, fra de omgivelser og det samspil, de lærer det i, 

her praktikvirksomheden. Når det skal undersøges, hvilke dimensioner af den praktiske 

oplæring der understøtter praktikelevernes talentudvikling, må vi derfor undersøge, 

hvilke opgaver lærlingen arbejder med, hvilke typer af kvalificering, der knytter sig til 

disse opgaver, og hvordan lærlingens arbejde støttes eller hæmmes af de omgivelser, 

oplæringen foregår i, samt hvad der motiverer lærlingen i oplæringen.  

Talent som policy-begreb 
De elever, der indgår i undersøgelsen er elever på talentspor. Hvor og hvordan kommer 

’talent’ ind i billedet? Talent er ikke et ukendt begreb på den uddannelsespolitiske 

dagsorden. Det fremgår af Redegørelsen om talentudvikling til Folketingets 

Uddannelsesudvalg i 2008 (Undervisningsministeren, 2008) hvor talentindsatsen i det 

danske uddannelsessystem tilbage til 1989 bliver beskrevet.  

 

Konkurrencen Fysikernålen nævnes her som et typisk eksempel på de aktiviteter, der i 

redegørelsen anses for at høre under talentudviklingen i Danmark frem til 2004, nemlig 

aktiviteter der er kendetegnet ved elevdeltagelse i nationale og internationale 

konkurrencer og olympiader. Formålet med konkurrencen var: ”At bringe de unge 

europæiske talenter frem i lyset og understøtte talentfulde elever til at gå forskervejen” 

(Undervisningsministeriet 2008, s. 2). Målgruppen for aktiviteterne beskrives som de 

særligt fagligt dygtige elever, oftest elever med et forskerpotentiale.  

 

Af redegørelsen fremgår det, at undervisningsministeren i 2004 nedsætter en intern 

arbejdsgruppe, der skal analysere mulighederne for at komme med nye forslag til, 

hvordan talentpleje kan finde sted både inden for og uden for uddannelsessystemet. I 

tillæg hertil kommer der et særligt fokus på: ”…spørgsmålet om holdningsbearbejdning, 

altså at det skulle være legitimt at være dygtigt” (Undervisningsministeren, 2008, s.2).  

 

Af redegørelsen fremgår det, at ministeriet har talent som et indsatsområde siden 2005, 

hvor ministeriet i øvrigt har inviteret 48 personer til at deltage i en TalentCamp05. 

Deltagerne skal blandt andet komme med konkrete forslag til, hvordan 

talentudviklingen kan fremmes i Danmark. TalentCamp05 definerer talenter som: ” børn 
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og unge, der har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder, og som går i 

normalskoler og – institutioner. Et talent er en person, som er god til noget og har 

mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres”. 

(Undervisningsministeren, 2008, s.3). 

  

TalentCamp05 resulterede i en række forslag om bl.a. oprettelse af talentcentre, 

talentakademier m.v. Forslagene indgår i rammen for bevillingen af projekter, som 

Undervisningsministeriet efterfølgende har støttet med midler fra en talentpulje på 10 

mio. kr. 

 

Af redegørelsen fremgår det desuden, at indførelsen af grundforløbspakkerne på 

erhvervsuddannelserne, der blev indført i 2008, kan ses som et led i den danske 

talentudvikling, da det giver mulighed for, at erhvervsskolerne kan fastholde 

uddannelsesstærke elever ved fx særlige grundforløbspakker med eliteforløb og eller 

studiepåbygning. På samme tidspunkt indføres ’ekspertniveauet’ som et valgfrit niveau 

på hovedforløbet. På erhvervsuddannelsesområdet fremhæves i øvrigt DM, Euro og VM 

i skills – en række konkurrencer for eliten blandt erhvervsuddannelseselever. Også i de 

gymnasiale uddannelser foregår der konkurrencer for eliteelever, fx olympiader for 

matematik og udvalgte naturvidenskabelige fag. 

 

Talentarbejdet er oprindeligt primært centreret omkring de naturvidenskabelige fag, 

konkurrenceprægede aktiviteter og en udvælgelse af elever, der kan præstere det 

usædvanlige (eliten/ de overbegavede), men fra omkring 2005 peges der også på 

aktiviteter eller ønsker om aktiviteter, der ikke er alene er konkurrenceprægede, men 

som indgår i børns og unges undervisningsaktiviteter. Af redegørelsen fremgår det ikke 

mindst, at børn og unge, der har et potentielt talent ikke længere kun findes blandt de 

børn, der anses for at være overbegavede. Der skal ikke kun arbejdes med eliten, men 

også med talentudvikling i bredden, for nu at bruge en metafor fra sportsverdenen.  

Talentarbejdet i bredden anbefales som sagt, men det elitære eller 

konkurrenceprægede bliver dog også fastholdt. Begrebet elite knyttes efter 2008 ikke 

længere sammen med talentbegrebet. 

 

Ministeriet havde ifølge redegørelsen planer om at nedsætte en arbejdsgruppe, som 

skal have til opgave at udforme anbefalinger til en samlet strategi for forankring af 

talentarbejdet. Denne arbejdsgruppe – Arbejdsgruppen til talentudvikling i 

uddannelsessystemet - nedsættes først i juni 2010 i forlængelse af den daværende 

regerings arbejdsprogram Danmark 2020 fra februar 2010. Gruppens kommissorium 

lyder: ”Arbejdsgruppen skal fremlægge et forslag til strategi for, hvorledes 

talentarbejdet kan gå fra at være enkeltstående initiativer til at være en 

sammenhængende og koordineret indsats på alle niveauer i uddannelsessystemet inden 

for Undervisningsministeriets område”. (Undervisningsministeriet, 2011) 
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Rapporten udkommer i 2011. Ifølge denne er talentudvikling vigtig for at sikre Danmarks 

konkurrencedygtighed i et globalt videnssamfund. Arbejdsgruppen har selv defineret sit 

begreb om talent, fordi der, som gruppen skriver, ikke er enighed blandt forskere om, 

hvordan man kan adskille talent, intelligens og særlig begavelse. Gruppen kommer frem 

til, at: ”talent både bygger på medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje hos 

barnet eller den unge til at udvikle og udnytte sit talent. Motivation og øvelse eller 

træning er således væsentlige forudsætninger for, at talenter kan udfoldes og udvikles” 

(Undervisningsministeriet 2011, s. 12). 

 

Den 14.06.2012 skriver Undervisningsminister Christine Antorini og uddannelsesminister 

Morten Østergaard sammen kronikken Vi skal dyrke talent i uddannelserne i Berlingske 

Tidende. Forfatterne giver udtryk for, at der ikke har været tradition for at arbejde 

målrettet med talentpleje og -udvikling i danske uddannelser. Grunden til, at der skal 

sættes fokus på talent, er, at: ” Bag de fleste store opfindelser og vækstvirksomheder 

står et individ med et ganske særligt talent, og evnen til at rekruttere og fastholde 

talentfulde medarbejdere er afgørende for danske virksomheders konkurrencekraft og 

innovationsevne. Og i høj grad også for kvaliteten af den offentlige service i Danmark”. 

Hvad er så et talent ifølge undervisningsministeren og uddannelsesministeren? De 

skriver: ”Det er vigtigt at holde sig for øje, at talenter ikke blot er de indlysende dygtige 

eller begavede, som kan være lette at identificere, men også findes blandt de skoletrætte 

og utilpassede. Talenter er forskellige og har forskellige behov for støtte, men alle 

talenter skal identificeres og møde de nødvendige, faglige udfordringer. Også i en anden 

forstand skal talent tænkes bredere.....Men talentet er den generelt dygtige student 

såvel som den ordblinde med flair for geometri. Det er iværksættertalentet med 

fantasien til at skabe Danmarks næste vækstvirksomhed, den ambitiøse maskinmester, 

der kan bidrage til landvindinger inden for grøn teknologi - eller den talentfulde 

forskerspire på fysikstudiet.”  

 

Arbejdsgruppen og de to kronikører kan anses for at være enige om, at vi skal have 

identificeret de børn og unge, der kan eller vil udvikle sig til noget særligt. For 

kronikørerne behøver de dog ikke nødvendigvis at være motiverede. Det er godt, hvis de 

er, men det er ikke en nødvendighed, blot vi kan finde frem til dem. De behøver fx heller 

ikke at have de literaty kompetencer, som andre har, blot de så har noget andet, som de 

kan bidrage med til fællesskabet (fx kreativitet). Udfordringen for uddannelsessystemet 

er at få afdækket eller at få øje på elevernes potentialer. 

 

Talentbegrebet er med andre ord et policy begreb i den forstand, at der politisk 

udtrykkes ønsker om, at der skal foregå et arbejde med talents potning- og udvikling i 

uddannelsesverdenen med henblik på at højne det uddannelsesmæssige output af – her 

– erhvervsuddannelserne. Denne out-putstyring er ikke alene et dansk fænomen, men 
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har baggrund i økonomiske analyser fra OECD, hvori vurderinger af medlemslandenes 

vækstresultater forbindes til udvikling af indsatser i uddannelsessystemet. Denne out-

putstyring er udtryk for et paradigmeskifte. ”Man foreskriver ikke længere skolerne, 

hvad de skal undervise i, men kun hvad eleverne forventes at kunne i den sidste ende” 

(Gruschka, 2016, s. 15). Paradigmeskiftet til outputstyring er blandt de seneste træk i 

den modernisering af den offentlige sektor, som i hele Vesteuropa blev iværksat fra 

begyndelsen af 1980erne og fremefter, og som i et større perspektiv skal ses som en del 

af en neoliberal dagsorden. 

 

Policy begreber er udtryk for politiske intentioner med fx uddannelsessystemet og 

ovenstående peger på, at der er to intentioner med at anvende talent i forbindelse med 

erhvervsuddannelserne. Danmark har brug for flere dygtige medarbejdere i fx dansk 

industri og håndværk. Intentionen med at anvende ’talent’ er dels at give mulighed for, 

at nogle erhvervsuddannelseselever bliver dygtigere end andre og dermed får andre 

beskæftigelsesmuligheder, dels at gøre erhvervsuddannelsessystemets aktører 

opmærksomme på, at flere potentialer blandt eleverne skal udnyttes, så de har en 

mulighed for at blive dygtigere (end ellers).  

 

  

Talent og erhvervsuddannelser 
Når det skal undersøges, hvilke dimensioner i praktikken der understøtter elevernes 

talentudvikling, refereres der med talentudvikling til, at der med 

erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 blev indført talentspor på 

erhvervsuddannelserne: ”Det faglige udvalg tilrettelægger så vidt muligt uddannelsen 

med talentspor, hvoraf en betydelig del og mindst 25 pct. af skoleundervisningen i 

hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske, jf. reglerne om 

grundfagsniveauer og præsentationsstandarder for uddannelsesspecifikke fag, herunder 

specialefag” (Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser §3, stk.3, 

Undervisningsministeriet 2018).  

 

Indførelse af talentspor angår skoledelen af erhvervsuddannelsen og er defineret ved, at 

undervisningen foregår på et højere niveau end for elever, der ikke går på et talentspor.  

 

Indførelse af højere faglige niveauer og talentspor, kan ses i sammenhæng med et af de 

såkaldte fire klare mål, der fremgår af aftaleteksten bag Erhvervsuddannelsesreformen 

fra 2015 (Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser,24.februar 2014). 

Nærmere betegnet mål 3:” Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver 

så dygtige, de kan” (op cit. s.4). Hvad betyder det, at blive så dygtig, som man kan? Af 

ordnet.dk fremgår det, at dygtig (som adjektiv) betyder: ”Med gode evner eller 

forudsætninger (for at udføre noget bestemt)” (Ordnet.dk). Det indgår hermed i aftalen, 

at erhvervsuddannelseseleverne skal have så gode evner eller forudsætninger, som de 
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kan for at udføre det erhverv, de uddanner sig til. Hvordan skal det så foregå? Af 

aftaleteksten fremgår det, at: ”Erhvervsskolerne skal udbyde fag på flere niveauer med 

henblik på at kunne udfordre eleverne bedst muligt” og at ”De faglige udvalg har ansvar 

for at udvikle talentspor fx i form af højniveauer i specialefag, der kan forbedre elevernes 

beskæftigelsesmuligheder inden for uddannelsens beskæftigelsesområde… så der senest 

i 2016 gennemføres talentspor på alle relevante skoler og uddannelser .. (op cit. side 39). 

Indførelse af talentspor og højere faglige niveauer skal dermed bidrage til, at 

undervisningen på erhvervsuddannelserne giver mulighed for, at nogle elever opnår 

højere faglige mål end andre. Man kan sige, at eleverne med undervisning på højere 

faglige niveauer skal kunne blive dygtigere end andre elever og begrundelsen sker 

blandt andet med henvisning til elevernes beskæftigelsesmuligheder.  

 

Først med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 er der tale om et uddannelsestiltag, 

hvor der i love eller andet styringsmateriale nævnes noget med ’talent’. Men selvom 

talent nævnes i forbindelse med oprettelse af talentspor, er begrebet talent fortsat ikke 

implementeret som en didaktisk kategori. Elevers præstationer i uddannelserne bliver i 

styringsmaterialer (love og bekendtgørelser) fortsat beskrevet som forskellige 

taxonomiske niveauer af viden og færdigheder og efter 2007 som kompetencer, og 

elever på talentsporet afslutter deres uddannelse ved samme type svendeprøve som 

andre elever. Det skal dog nævnes, at de også får et uddannelsesbevis for deres 

deltagelse i et talentspor. Talent indgår dermed ikke som en målbar kategori i 

forbindelse med talentspor.  

 

Talent som et psykologisk begreb  
Selvom vi lige har redegjort for, hvad talentspor indebærer, vil vi alligevel kort vende 

selve begrebet talent. Kan man uddanne til talent? I vores hverdag, sådan mand og 

kvinde imellem, vil mange omtale fodboldspilleren Michael Laudrup som et talent inden 

for sin metier. Laudrup, der igen og igen øvede et bestemt skud på mål, som han senere 

intuitivt anvender i en kamp, er en kendt historie. I dagligdagen anvender vi talent i den 

betydning, at ikke mange vil kunne gøre som ham. Det, Laudrup kan, er ikke kun et 

spørgsmål om at lære fif og tricks eller et spørgsmål om lyst, motivation, øvelse og 

træning. Laudrup kan noget særligt og har forvaltet sine ’betroede talenter’, som i 

lignelsen om herren og de tre tjenere. (Mattæusevangeliet 25.14-30).  

 

Laudrup tilhører formenlig den gruppe, som Arbejdsgruppen for talentudvikling - med 

inspiration fra sportens verden - vil kategorisere som, dem der ”kan” og” vil” 

(Undervisningsministeriet, 2011). En kategori der fortæller både om forudsætninger og 

om vilje og motivation. Men er det så forholdsvis enkelt at finde talenterne eller de, der 

har potentialerne for at blive et talent? Så enkelt forholder det sig ikke, hvis man ser på, 

hvad talent er som et psykologisk begreb. 
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I deres oversigt over intelligensforskningen og talentbegrebet gennemgår Poul Nissen, 

Ole Kyed og Kirsten Baltzer (2012) centrale amerikanske og canadiske forskeres teorier 

og modeller for talent og talentudvikling: F Gagné, J. S. Renzulli og R. Sternberg. 

 

Teorierne er på sin vis spekulative og er optaget af, at nogle individer kan udvikle højere 

præstationsniveauer end andre. Derimod beskrives det ikke, hvad et talent præsterer, 

men bare at de præstere bedre inden for forskellige domæner: akademiske, tekniske, 

sociale, kunstneriske osv. Den centrale interesse i talentteorierne er at undersøge, hvilke 

miljømæssige faktorer og personlighedstræk, der fremmer et talent. Deres teorier er 

forskellige, men i vores tilfælde må det være tilstrækkeligt at tage udgangspunkt hos 

Gagné, da hans model er detaljeret og overordnet og ikke modsiger de andre teorier og 

modeller. 

 

Udgangspunktet er, at talent må identificeres som det, at et individ præsterer særligt 

godt og bedre end normalt inden for et bestemt område. F. Gagné bestemmer, at man 

har talent, hvis man præsterer bedre end 90% end ens jævnaldrende. Så kan det endda 

gradueres, så kun 0,01 promille altså en 100.000 del af en population kan betragtes som 

ekstremt begavet eller talentfulde.  

 

Vi har ikke i vores undersøgelse mulighed for at bestemme, at de elever der går på et 

talentspor reelt er talenter ud fra ovenstående definition og forståelse. En kvantitativ 

bestemmelse af, hvad talent er, kan i øvrigt også virke arbitrær og siger i vores 

sammenhæng ikke meget. For ligesom man ikke bare er dygtig, men dygtig til noget, er 

man heller ikke bare talentfuld. Talent må vise sig i forhold til et bestemt 

virksomhedsområde. 

 

I den omtalte talentforskning skelnes der således mellem begavelse og så talent, som 

det viser sig i forhold til et specifikt kompetence- eller domæneområde. For F. Gagné er 

begavelse de medfødte forudsætninger, og talent det udvikler sig i løbet af individets 

opvækst.  

 

I Gagnés model for talentudvikling skelnes der mellem naturlige medfødte evner og så 

de faktorer i miljøet og de personlighedstræk, der skal til for at udvikle talent. Talent 

udvikles inden for 8 kompetenceområder, hvoraf det tekniske er det, der indbefatter 

håndværk. 

 

Så selv om dele af Gagnés model for talentudvikling, virker genkendelige i vores 

datamateriale fx miljøets støtte og visse personlighedstræk som opmærksomhed, 

motivation og vilje, forekommer modellen alt for abstrakt som analysetilgang i vores 

undersøgelse. 
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For det første er vores genstand ikke, hvad en talentfuld industriteknikker, smed eller 

personvognsmekanikere gør. Det lader vi fagmanden inden for disse områder om at 

vurdere, og for det andet er vores sigte at beskrive og analysere de processer i 

oplæringen, der udvikler lærlingen til en dygtig fagmand, jr. beskrivelsen af, hvad et 

talentspor er for noget i en uddannelsesmæssig sammenhæng.  

 

Fra talent til fagidentitet 
Vi har redegjort for, at intensionen med et talentspor er, at eleverne på et sådant spor 

bliver undervist på et højere fagligt niveau i en nærmere tidsafgrænset del af 

uddannelsen end andre elever.  Alle erhvervsuddannelseselever skal med reformen fra 

2015 blive så dygtige, som de kan, og eleverne på et talentspor får et højere fagligt 

niveau med henblik på at øge deres dygtighed. Vi ved ikke, om eleverne på et talentspor 

er talenter i psykologisk forstand, men vi kan undersøge, hvilke dimensioner i 

praktikken, der understøtter deres faglige udvikling. I skoledelen kan man tale om 

faglige niveauer. I arbejdslivet og dermed i lærlingenes praktikforløb kan  

man undersøge de dimensioner i en praktik, der udvikler lærlingens dygtighed, og hvad 

der fremmer eller forhindrer, at de vil anvende deres dygtighed eller kvalifikationer 

inden for det erhverv, de uddanner sig til.  

 

Fra bl.a. CoE-projekt har vi i øvrigt også en erfaring om, at elever har svært ved at 

beskrive deres talent, men at eleverne til gengæld kan beskrive, hvordan 

arbejdsopgaverne giver dem mulighed for at udnytte og udvikle deres faglige 

kvalifikationer og kompetencer, og elever kan pege på, hvilke faktorer i læringsmiljøet 

de mener fremmer deres motivation og deres kvalifikationer og kompetencer (Iversen et 

al 2016).  Dette peger på, at eleverne kan beskrive forhold omkring deres kvalificering, 

og dermed hvilke muligheder der er for udvikling af en fagidentitet. Fagidentitet er 

præcist det begreb, der knytter samspillet mellem det lærende subjekt og den 

arbejdsmæssige kontekst, her virksomhedspraktikken, sammen. Det 

fagidentitetsbegreb, vi vil anvende til undersøgelsen, er inspireret af Preben Horsholt 

Rasmussens arbejde, se afsnittet om Fagidentitet, begreb, relevans og 

analysedimensioner. 

 

For at gøre talent og talentudvikling tilgængeligt for en undersøgelse har vi derfor valgt 

at operationalisere talentudvikling i industrifagene i relation til fagidentitetsbegrebet. 

Det, der kan undersøges, er dermed, hvilke dimensioner i virksomhedspraktikken 

understøtter, at elever på talentsporet udvikler høj fagidentitet.  
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Fagidentitet, begreb, relevans og 
analysedimensioner. 
Begrebet om fagidentitet er udviklet på baggrund af empiriske studier foretaget over en 

længere årrække af Preben Horsholt Rasmussen, Aalborg Universitet, som i en periode 

på godt 30 år har fulgt 32 faglærte personer fra de startede deres erhvervsuddannelse i 

begyndelsen af 1980´erne og frem til de var omkring 50 år gamle" (Rasmussen, 1984, 

1990,2008, 2010, 2018). Ved begrebet forstås: ”Det billede man danner af sig selv som 

værende en faglig kvalificeret person med de kvalifikationsmæssige, sociale og 

fagpolitiske aspekter, som denne identitet måtte medføre” (Rasmussen, 2008). Man kan 

sige, at fagidentiteten er dannet som en bearbejdningsproces af ’ydre’ omstændigheder, 

primært uddannelsen og af egne behovs- og interessestrukturer.  

 

Ifølge denne begrebsdefinition er det billedet, man danner af sig selv som faglig 

kompetent person, der er grundlaget for fagidentiteten. Den fagligt og socialt funderede 

fagidentitet kan kun opretholdes og udvikles i et samspil med omgivelserne.  

 

Det er med andre ord en dialektisk opfattelse af socialisationsprocessen, hvor 

individerne udvikler deres personlighed på grundlag af og i vekselvirkning med de 

sociale og materielle livsbetingelser, som eksisterer på et bestemt tidspunkt i et 

samfunds historiske udvikling (K. Hurrelmann, 2009).  

 

En anden definition af fagidentitet, der komplementerer den første definition, betoner 

det sociale og fagpolitiske aspekt: Her forstås fagidentitet som oplevelsen af at tilhøre 

en bestemt social kategori, f.eks. gruppen af industriteknikere (Rasmussen, 1984). Til 

denne sociale position knytter der sig en række pligter og rettigheder, der må holdes i 

hævd for at kunne opretholde positionen som f.eks. industritekniker. Dette indebærer 

også, at en person med en stærk fagidentitet oplever at være kompetent i forhold til 

faget, og det udmønter sig i at have en holdning til faget (Rasmussen, 2008). 

 

Fagidentiteten indeholder således elementer, der er med til at konstituere personen i en 

social og samfundsmæssig sammenhæng via den sociale position, som vedkommende 

oplever sig selv som tilhørende. Dermed er det også sagt, at der er forskel på objektivt at 

tilhøre en bestemt social kategori og så den subjektive oplevelse af at gøre det 

(Rasmussen, 1984). Det er netop den subjektive dimension af fagidentiteten, vi 

behandler i den førstnævnte definition. 

 

Forskning har vist, at det er virksomhedspraktikken, der har den største betydning for 

dannelse af fagidentitet for hovedparten af de unge (Janes og Holmes, 2012, 

Wickerstaff, 2007, Rasmussen, 1984, 1990, 2008, 2010). De markante forskelle i 

kvaliteten, der findes i erhvervsuddannelserne, kan ikke blot aflæses ved slutningen af 
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uddannelsen, men skaber store forskelle mellem de faglærte med hensyn til, hvordan de 

vil klare sig på længere sigt kvalifikationsmæssigt: Hvilke jobs de kan påtage sig, hvilke 

ambitioner de har mht. karriere og videreuddannelse (Rasmussen, 2008, 2010, 2018).  

 

De nævnte kvalitetsmæssige forskelle er en af grundene til, at de faglærte, ved 

uddannelsens afslutning, har udviklet væsensforskellige typer af fagidentitet, som 

omtales neden for.  

 

De nævnte forskelle har ikke kun betydning for de faglærte, men også for erhvervslivet, 

der må acceptere, at den faglærte arbejdskraft har en meget uensartet faglig kunnen, 

når det gælder kvalifikationer og egenskaber som ansvarsfølelse, selvstændighed, 

omstillingsevne mv.   

 

Kvaliteten i erhvervsuddannelserne er således ikke blot et vigtigt anliggende for de 

kommende faglærte, men også for erhvervslivet. Her kan manglende kvalitet få 

betydning for arbejdskraftens kvalifikationer og evne til engagement og omstilling, f.eks. 

til ny teknologi og andre organisationsformer. 

 

Engagement i faget hænger sammen med interesse for samfundsmæssige forhold og 

med en stillingtagen til disse, som er væsentlig for et demokratisk samfund og for et 

erhvervsliv, der stiller krav til selvstændighed og initiativ hos medarbejderne.  

 

Teoretisk ramme for fagidentitetens dannelse 
 
Som udgangspunkt for at kunne analysere fagidentitetens dannelse er anvendt tre 

dimensioner inspireret af den tyske socialpsykolog Ute Volmerg (1978), nemlig: 

1) Dispositionsmuligheder, 2) Interaktionsmuligheder og 3) 

Kvalifikationsanvendelsesmuligheder. 

 

Dimensionerne har Volmerg udviklet med kritisk udgangspunkt i Kern & Schumanns 

klassiske industrisociologiske studie, hvor de undersøger forskellige typer af 

industriproduktion i forhold til, om de skaber mulighed for bl.a. kvalificering, 

dispositionsmuligheder, autonomi og kooperation (Kern & Schumann, 1970). Volmergs 

ærinde med de tre ovennævnte kategorier har været at sætte det arbejdende subjekt i 

fokus, at få indsigt i individets oplevelser og erfaringer med arbejdet og ikke kun de 

kvalifikationskrav og andre krav til arbejdet man mere objektivt kan fremanalysere. Kort 

sagt, hvordan indvirker arbejdet på identitetsdannelsen.  

 

I dette projekt er vi særligt interesseret i at undersøge, hvordan praktikken kan fremme 

en fagidentitetsdannelse.  
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Dispositionsmuligheder angår hvor vidt lærlingen selvstændigt kan tilrettelægge, udføre 

og vurdere arbejdsprocessen, som har betydning for, i hvilket omfang det er muligt at 

fordybe sig i arbejdsprocessen. Dispositionsmuligheder ved løsning af arbejdsopgaver 

giver spillerum for læreprocesser, hvor evner kan videreudvikles. Mere generelt kan 

man tale om, at dispositions-mulighederne afgør graden af selvforvaltning – og 

bestemmelse i arbejdet samt muligheden for at kunne tage initiativ. 

 

Interaktionsmulighederne angår de muligheder, lærlingen har for at kommunikere med 

svende og andre medarbejdere under arbejdet og i pauser. Via interaktion formidles 

både viden om og holdninger til faget samt normer om rettigheder og pligter. Gennem 

interaktion får lærlingen mulighed for at få feedback på opgaver og for at indgå i dialog 

om faglige problemstillinger. Bekræftelse eller korrektion af ens selvopfattelse gennem 

andres måde at forholde sig på er vigtig for fastholdelse og/ eller udvikling af ens egen 

identitet.   

 

Sluttelig dækker begrebet kvalifikationsmuligheder over mulighederne for at inddrage 

erhvervede kvalifikationer i arbejdet. Udnyttelsen af de givne interaktionsmuligheder og 

mulighederne for at anvende faglige kvalifikationer er afhængig af de givne 

dispositionsmuligheder og omvendt.   

 

Forskellige typer af fagidentitet 
I forskningsprojektet om socialisering og kvalificering i erhvervsuddannelserne kunne 

der fremanalyseres 4 typer af fagidentitet. (Rasmussen, 1990). De tre af disse skal kort 

omtales, hvorimod den sidste Høj fagidentitet får en fyldigere omtale. Det skyldes, at 

denne fagidentitet er den type af kvalificering, vi finder svarer til den type af 

talentudvikling, som vi har fokus på i projektet (se afsnittet Fra talent til fagidentitet). 

 

De 4 typer af fagidentitet er følgende:  

Fagidentitet med vægt på dispositionsmuligheder, fagidentitet med vægt på 

interaktionsmuligheder, lav fagidentitet og samt høj fagidentitet. 

 

Karakteristik af Fagidentitet med vægt på dispositionsmuligheder: Her er identiteten 

knyttet til retten til at arbejde selvstændigt og til en høj grad af ansvarlighed overfor 

virksomhedens økonomi og omdømme. Derfor kan man tale om, at disse faglærte er i 

besiddelse af en virksomheds-identitet. De er parate til at gå langt for at tilgodese 

virksomhedens interesser, hvorfor man kan tale om, at de har en ”økonomibevidsthed”.  

 

Karakteristik af Fagidentitet med vægt på interaktionsmuligheder: Her er forståelsen af 

faget og mulighederne for at anvende tilegnede kvalifikationer stærkt præget af de 

faglige og sociale normer, som herskede blandt svendene. For denne gruppe er 

rettigheder i forhold til arbejdsbetingelserne vigtige, og man opfatter sig overvejende 
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som lønarbejdere. Det sociale element udgør en vigtig bestanddel i fagidentiteten: Såvel 

rummet for social udfoldelse som indholdet i de sociale relationer – at kunne have det 

sjovt, at kunne gøre grin med hinanden og diskutere arbejde og fritidsaktiviteter 

fremstår som vigtigt i forståelsen af arbejdet. Social kompetence har en ligeså stor en 

vægt som faglig kompetence.  

 

Karakteristik af Faglærte med Lav fagidentitet: Denne gruppe har ved uddannelsens 

afslutning en resignerende holdning til fagets udvikling og en manglende tro på, at faget 

kunne være interessant at arbejde med.  Den type fagidentitet har en diffus holdning til, 

hvad faget indebærer samt en lav selvværdsfølelse og et lavt handlingsberedskab ift. at 

skulle klare nye opgaver, der kræver selvstændig stillingtagen. De er usikre på, om de vil 

fortsætte inden for faget.   

 

I forskningsprojektet om ”Erhvervsuddannelsernes længerevarende effekter” (ERLE) 

følges forskellige typer af fagidentitet, hvoraf kun den ene skal nævnes her, nemlig høj 

fagidentitet. Begrundelsen er, at denne type synes at ligge nærmest talentbegrebet. 

 

Faglærte med høj fagidentitet er ved uddannelsesafslutning karakteriseret ved, at de 

stiller krav til arbejdets kvalifikationsmæssige niveau, til en høj grad af alsidighed og 

kompleksitet i arbejdet samt til refleksion. Den faglige kompetence og gode muligheder 

for at arbejde selvstændigt er med til at give dem selvtillid. De reagerer imod ensidigt og 

ikke kvalificerende arbejde. Deres fremtidsperspektiv er at fortsætte inden for faget, 

også selvom de vil videreuddanne sig. Deres senere ageren på arbejdsmarkedet er 

målrettet mod faglig dygtiggørelse, og der er to retninger for deres videre karriere: 

Enten udvikler de sig på en måde, der giver dem indflydelse på organiseringen af 

arbejdet og på virksomhedens ledelse, eller de udvikler sig til eksperter ved at 

specialisere inden for deres fag. Samlet set stræber de efter indflydelse med deres 

faglighed som grundlag. De deltager i efteruddannelseskurser og/eller egentlig 

videreuddannelse.  

 

Hvad kendetegner deres uddannelse? 

Der foreligger en plan for deres uddannelse, men det kræves, at de unge tager 

selvstændige initiativer for, at de tilegner sig de relevante kvalifikationer. Det vil sige, at 

de skal lære at handle selvstændigt og tage initiativ. Oplæringen foregår oftest i 

dialogform, men svenden eller mester er ansvarlig for, at den unge kommer igennem de 

faglige discipliner. Der foretages jævnlige evalueringer og sidst men ikke mindst, er der 

god tid, hvilket hænger sammen med, at der lægges vægt på grundighed og præcision. I 

nogle af praktikvirksomhederne, hvor unge med høj fagidentitet uddannes, betoner de 

unge selv en åbenhed overfor at kunne eksperimentere og afprøve nye muligheder i 

forhold til opgaveløsning (Rasmussen, 2017).  
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Hvordan opfatter de sig selv som faglærte? 

Nogle af de elementer, som faglærte med høj fagidentitet peger på 5 år efter 

uddannelsen er, at de føler sig kvalificeret i flere henseender, som rækker ud over det 

rent faglige (Rasmussen, 2008).  

 

Fleksibilitet. De vurderer, at de ’dækker en større vifte’ og oplever derfor, at de kan søge 

bredt inden for faget.  

 

Kreativitet. De oplever, at de ofte er i stand til at komme med alternative forslag til, 

hvordan en opgave skal løses.  

 

Indflydelse.  

For at kunne udvikle deres faglighed har alle med en høj fagidentitet søgt at skaffe sig 

indflydelse, der har direkte betydning for deres arbejde og faglige udvikling.  

 

At være privilegeret. De oplever, at de har mod på at gå ind i nye opgaver og har ingen 

underlegenhedsfølelse i forhold til f.eks. til kolleger med flere erfaringer end dem selv.  

 

Uddannelsesmotivation. De er alle stærkt motiverede for kurser og efteruddannelse, og 

ser det som et vigtigt led i en faglig og personlig udvikling. Men denne udvikling sker 

først og fremmest i deres arbejde. 

 

Kvalifikationer – et valg af begreber 
I teorien om fagidentitet er en væsentlig dimension mulighederne for at anvendelse og 

udvikle sine kvalifikationer i forbindelse med arbejdet. Derfor vil vi i det følgende 

præcisere vores brug af kvalifikations- og af kompetencebegrebet. 

 

Når man i dag beskriver forholdet, mellem de indsigter og den viden en person har og så 

en bestemt arbejdsopgaver, bruger man næsten udelukkende kompetencebegrebet. I 

vores analyse anvender vi primært et kvalifikationsbegreb. Dette kræver nok en uddybet 

begrundelse. 

 

Ifølge Ellström (1992) er kompetencer det, der knytter sig til personen: ”Med kompetens 

avses här en individs potentielle handlingsförmåge i relation til en viss uppgift, situation 

eller kontext” (Ellström, 1992, s. 21).  

 

Kompetencebegrebet beskriver således en kapacitet i arbejdssammenhæng med 

udgangspunkt i individet. Illeris uddyber dette ved at se kompetencer som en 

arbejdskapacitet, en faglig kunnen, der er integreret med personlige egenskaber og 

holdninger til løsning af arbejdsopgaver (Illeris, 2012). I uddannelsessammenhæng 

udfoldes kompetencer på grundlag af færdigheder, viden og holdninger og viser sig, når 
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individet kan løse nye og uforudsete opgaver i en ny sammenhæng. Centralt i 

kompetencebegrebet er, at det beskriver, hvordan tilegnet viden potentiel kan bruges i 

en nye sammenhænge.  

 

Når vi i analysen bruger – eller fastholder – begrebet om kvalifikationer hænger det dels 

sammen med, at kvalifikationsbegrebet er en del af fagidentitetsbegrebet, dels at 

kvalifikationer netop beskriver de krav, arbejdsopgaver stiller til individet: ”Kvalifikation 

är på samme sätt som kompetens ett relationsbegrepp. Med begreppet kvalifikation 

flyttas dock fokus från individen og olika individuelle attribut till arbetet (uppgiften) och 

de krav, som dette ställer på individen” (Ellström, 1992, s. 29). Det er netop hensigten 

med vores analyse at afdække, hvilke kvalifikationer lærlingene skal anvende, når de 

løser de arbejdsopgaver, de arbejder med under deres oplæring. 

 

Kvalifikationsbegrebet er blevet defineret på flere måde, men det afgørende her er, at 

kvalifikationer betyder det, der objektivt kræves for, at en bestemt arbejdsopgave kan 

blive løst. Når kompetencebegrebet har fokus på individet, så har kvalifikationsbegrebet 

fokus på opgaven. Kvalifikationer er et resultat af en analyse af, hvad en bestemt 

arbejdsopgave kræver for at blive løst og er dermed et arbejdssociologisk begreb i 

modsætning til kompetencer, som snarere er et psykologisk begreb. I vores analyse af 

lærlingenes oplæring og de udviklingsmuligheder, den giver, er kvalifikationsbegrebet 

derfor mere anvendeligt end kompetencebegrebet. Fagidentitetsbegrebet er et 

dialektisk begreb, der indeholder både den subjektive og den objektive side af 

kvalificeringen. Det betyder, at anvendelsen af et kvalifikationsbegreb ikke alene får en 

betydning for et individs kvalificering, men subjektiviteten indfanges på en anden måde i 

fagidentitetsbegrebet end i kompetencebegrebet.   

 

Det kvalifikationsbegreb vi bruger i analysen har udgangspunkt i den tyske 

industrisociologi, hvor man analyserer, hvilke kvalifikationer der kræves for at løse 

bestemte arbejdsopgaver ud fra given teknologi og arbejdsorganisering i bestemte 

produktioner. Vores brug af kvalifikationsbegrebet har samtidig rod i 

kvalifikationsteorier med afsæt i psykologiske handlings - reguleringsteorier (Hacker 

1973, Volpert 1975, Mickler, Dittrick och Neumann i Ellström 1995), hvor der skelnes 

mellem de niveauer forskellige arbejdshandlinger reguleres på psykisk:  

 

Et sensomotorisk niveau 

Et perceptivt-rutiniseret niveau 

Et niveau, hvor der stilles krav til tænkning 

 

De tre handlingsreguleringsniveauer kan præciseres på følgende måde. Her lægger vi os 

tæt op af Per-Erik Ellströms (1992) og John Houman Sørensen m.fl. ´s (1984) 

definitioner: 
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Sensomotoriske arbejdshandlinger er faste og psykisk automatiserede handlinger, der 

kan udføres uden styring og kontrol, der er bevidst. 

 

Perceptiv-rutiniserede handlinger udføres i velkendte arbejdssituationer, hvor man kan 

reagere med kendte handlingsmønstrer og ud fra indarbejdet viden. Handlingerne er 

ikke automatiserede. Man reagerer ud fra de erfaringer, man har. Perceptiv-rutiniserede 

handlinger betyder, at man kan vælge mellem tillærte handlingsmuligheder i forhold, 

hvad der kræves i situationen. 

 

Handlinger der stiller krav til tænkning optræder i de arbejdssituationer, hvor der 

optræder noget nyt eller hvor der opstår fejl, som man skal kunne diagnosticere og finde 

nye løsninger på. Krav til tænkning fordrer problemløsning i en praktisk arbejdssituation.  

 

Det drejer sig ikke om problemløsning efter generelle ’akademiske’ 

problemløsningsmodeller, men problemløsning i forhold til den specifikke tekniske og 

praktiske faglighed, man arbejder med. 

 

Disse kvalifikationsniveauer supplerer vi med beskrivelser af viden, færdigheder og 

evner/egenskaber, som på sin vis godt kunne kaldes kompetencer. Men for at fastholde 

en konsekvens i begrebsbrugen beskriver vi dem som kvalifikationer, der er nødvendige 

for at løse konkrete arbejdsopgaver. Disse kvalifikationer har dog den karakter, at de kan 

overføres til vidt forskellige arbejdsopgaver og har derfor en mere almen karakter. 

 

Efter vores første gennemgang af datamaterialet, fandt vi dog, at disse 

kvalifikationsniveauer ikke var tilstrækkelige for at beskrive den kvalificering, der foregik 

i oplæringen. En større præcision var nødvendig.  

 

VI valgte at følger Bruno Clematide og Claus Agø Hansen (1996), hvis grundlag for at 

diskutere kvalifikationer også tager udgangspunkt i en industriteknologisk tilgang.  Det 

drejer sig om tre typer af kvalifikationer, som altså er overgribende i forhold en enkelt 

konkret arbejdsopgave. 

 

■ Metodiske kvalifikationer: her lægges vægt på det at kunne analysere, gruppere og 

systematisere i forhold til mange informationer og på det at kunne planlægge 

arbejdshandlinger i forhold til givne mål. 

■ Kommunikative kvalifikationer: kommunikative kvalifikationer består i at kunne 

kommunikere inden for ens faglige område og i en form, der er tilpasset de personer 

man taler med, f.eks. andre faggrupper i virksomheden og kundekontakter. 

■ Organisatoriske kvalifikationer: fx at kunne se sig selv i den organisatoriske helhed og 

at kunne finde råd og hjælp, når man er i tvivl (organisatorisk paratviden), men 
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organisatoriske kvalifikationer handler også om at kunne forstå flowet i arbejds- og 

produktionsprocessen, og hvordan de enkelte aktiviteter påvirker slutproduktet og 

dermed den samlede optimering. 

 

Arbejderkollektiv 

Særligt i forbindelse med interaktionsmuligheder indgår læringens oplevelse af 

tilknytning til virksomhed og arbejdsfællesskab som en central dimension i udviklingen 

af fagidentitet.  

 

En mulighed her er at bruge begrebet om virksomhedskultur, hvad vi også gør, men 

tilknytningen til fælleskabet af faglærte og indsocialiseringen i dette kræver et mere 

præcist begreb.  

 

Vi bruger her begrebet om arbejderkollektivet, som det er beskrevet i Sverre Lysgaards 

klassiske studie af sammen navn (Lysgaard, 1976). Arbejderkollektivet beskriver det 

system i en virksomhed, som omfatter de værdier og roller, fx faglærte udvikler for at 

forstå sig i forhold til andre grupper – ledelse, funktionærer –  på en virksomhed.   
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Undersøgelsesdesign 
 
I projektansøgningen er undersøgelsesdesignet beskrevet. Indholdet i dette afsnit 

bygger på ansøgningen. 

 

Selvom et praktikforløb er underlagt mål og vejledninger, vil enhver oplæring have sin 

særlige karakter og sit særlige forløb bestemt af den situationelle kontekst. Derfor vil 

undersøgelsen af hvilke dimensioner af den praktisk oplæring og i samspillet mellem den 

praktiske oplæring og skoledelen, der understøtter praktikelevernes talentudvikling 

bedst kunne indfanges i et kvalitativt studie.  

Undersøgelsen gennemføres derfor som casestudier (Kraimer 2000, Yin 2003, Flyvbjerg i 

Brinkmann et al 2015). Der er tale om 12 studier i alt og studierne vil bygge på 

observationer, interviews, uformelle samtaler, indsamling af materialer (om 

oplæringsforholdet, arbejdsopgaver, organiseringer, evt. materialer fra elevplan, 

billeder). Alt samles i en feltdagbog for hver virksomhed/elev. Antallet af informanter er 

valgt ud fra, at man i kvalitative undersøgelser skal inddrage informanter, indtil man 

opnår det, som S. Kvale kalder for datamætning (Brinkmann et al 2015). Det er en 

udbredt erfaring med, at dette sker ved inddragelse af 10 – 15 informanter (Brinkmann 

et al 2015).  

 

Valg af uddannelser 
Casestudierne finder sted inden for industriteknikker-, smede- og 

personvognsmekanikeruddannelserne.  

 

Disse tre uddannelser er valgt ud fra tre forhold. Først og fremmest et ønske om vælge 

uddannelser, der indgik i CoE-projektet, fordi vi har anser det for en fordel at kunne 

knytte an til resultaterne fra det projekt. Et hensyn til elevvolume indgår også i 

overvejelserne, og endelig vil vi rådføre os med Dansk Industri.  

 

Valg af virksomheder og elever 
Udgangspunktet for undersøgelsen er elever, der har indgået en praktikaftale, hvoraf 

det fremgår, at eleverne går på talentsporet. 

 

Der skal afholdes møder med tre erhvervsskoler, som indgik som CoE-skoler, og som har 

hovedforløbet for en af de tre uddannelser inklusive et talentspor for den pågældende 

uddannelse.  

 

På møderne vælges en bruttoliste af elever, som vi kan kontakte. Kriterierne for, hvilke 

elever der skal være på denne bruttoliste er, at eleverne reelt er talenter /dygtige eller 
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har potentiale for at blive det, og om skolen vurderer, at elev og virksomhed vil deltage i 

undersøgelsen. 

 

Bruttolisten vil blive forelagt Dansk Industri, som vil prioritere, hvilke virksomheder de 

vurderer er mest hensigtsmæssige at tage kontakt med. Hensigtsmæssigt betyder i 

denne sammenhæng, i hvilken grad virksomhederne repræsenterer en passende bredde 

og variation i forhold til branchen.  

 

Der er ikke tale om, at de data, vi indsamler, kan tillægges nogen form for 

repræsentativitet, men udvælgelsesmetoden betyder, at vi har sikret os, at de 

virksomheder, vi har besøgt, er relevante repræsentanter for branchen og det 

teknologiske niveau for fremstillings- eller produktionsprocessen. 

 

Vi tager kontakt til virksomheden med information om projektets formål, mål og indhold 

og med informationer om undersøgelsen og hvilken lærling, vi gerne vil observere og 

interviewe. 

 

Når der er positiv respons fra virksomheden, tages der kontakt til lærlingen med 

information om projektets formål, mål og indhold og med informationer om, at vi gerne 

vil observere eleven, mens han eller hun arbejder. Lærlingene informeres om, at der 

indgår interviews med vedkommende, en oplærings- og uddannelsesansvarlig på 

virksomheden.  

 

De involverede i undersøgelsen bliver gjort bekendt med, at virksomhedens navn ikke vil 

ikke indgå i de offentliggjorte materialer, og udtalelser fra lærlingen eller andre personer 

vil blive anonymiseret i den forstand, at de ikke kan tilbageføres til konkrete navngivne 

personer. 

 

Observationer 
Vi vil benytte os af det, man kan kalde en åben observation. Dvs. at de observerede er 

bevidst om, at observatøren observerer, hvor hun/han befinder sig, hvad der særligt 

fokuseres på, og hvordan observationerne fastholdes. Det er karakteristisk for en åben 

observation, at observatøren løbende – i det omfang det ikke forstyrrer den produktion, 

som lærlingen er i gang med - kan spørge til, hvad det er hun/han ser for at kunne forstå 

og få en uddybning af det. 

 

Det primære begrundelse for at bruge en åben observation, hvor observatøren har 

mulighed for at spørge til det, der foregår, er, at der er forhold i lærlingens 

arbejdsprocesser, der umiddelbart kan være vanskeligt at forstå. Dette skyldes både 

observatørernes manglende fortrolighed med arbejdet, og at flere af 
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arbejdsprocesserne vil være ”usynlige” (det der fx foregår i en cad/cam- maskine) og 

”abstrakte” (fx programmeringen af en maskine). 

 

Observationerne noteres i skema som nedenstående. 

 

Tid Læringens 

bearbejdning 

med sigte på 

opgaveløsnin-

gen 

(kvalificerin-

gen) 

Lærlingens 

relationelle 

handlinger med sigte 

på opgaveløsningen 

(anvendte 

interaktionsmulig-

heder) 

Lærlingens andre 

handlinger 

(fx anvendte 

dispositionsmulig-

heder) 

Observatø-

rens tanker 

     

     

     

     

     

     

 

 

Ud over skemaet beskriver observatøren: 

 

� Omstændighederne for observationen – hvor rammer og situationen beskrives (inkl. 

En beskrivelse af virksomheden, den eller de opgaver som eleven arbejder med, 

mens der observeres) 

� Referart af uformelle samtaler.  

� Observatørens oplevelse af observationen – lige efter observationen nedskriver 

observatøren sit indtryk  

� Oversigt over evt. indsamlede materialer 

 

Interviews 
 
Hvem: Der skal foretages interviews med praktikeleven og oplæreren – hvis 

praktikeleven er ansat på en større virksomhed, hvor der er en uddannelsesafdeling eller 

en overordnet, der har det formelle ansvar for oplæringen, skal der også foretages et 

mindre interview med pågældende. 

 

Hvornår: Gerne intro interviews med den uddannelsesansvarlig/praktikoplæreren. Vi vil 

tilstræbe at foretage interviews med lærlingen efter, at vi har foretaget observationer.  
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Hvordan: Interviewene skal gennemføres ud fra en semistruktureret spørgeramme 

(Brinkmann, 2009). Spørgerammen skal anvendes således, at vi i et stort omfang stiller 

beskrivende spørgsmål til praksis i stedet for holdningsspørgsmål. (P. Spradley 1979). De 

beskrivende spørgsmål skal sikre, at vi får beskrivelser og fortællinger fra praksis i 

informanternes eget sprog i stedet for svar, der indeholder en distance fra/ 

generalisering af praksis – hvilket ofte sker, når der stilles holdningsprægede spørgsmål. 

Ideelt set skal vi forsøge, at gøre informanten interesseret i at forsyne os med 

informationer – altså at få informanten til at fortælle mere samt give flere detaljer end i 

en almindelig samtale.  

 

Alle interviews indledes med at fortælle informanterne om formålet med interviewet og 

at metoden er, at vi er interesseret i deres beskrivelser / fortællinger om deres praksis. 

Der må afsættes tid til ice-breaking og forsøg på at etablere tillid til os. Vi kan fx indlede 

interviewene med lærlingene ved at tale lidt om det, vi oplevede under observationerne 

(det vi fandt positivt, overraskende, interessant).  

 

Længde: Interviewene planlægges således, at de varer omkring en times tid. 

 

Strukturen i interviewet: Strukturen i interviewet tager udgangspunkt i her og nu 

situationen, går tilbage i tiden (baggrunden) og ender i fremtiden (forgrund – et begreb, 

der første gang er formuleret af O. Skovsmose - forestilling om informantens (oprindelig 

elevers) fremtidige livsmuligheder). (Skovsmose, O (1994).  

 

Spørgerammer er vedlagt som bilag 1. 

 

Interviewene båndes og udskrives efterfølgende in extenso. Bånd og udskrifter 

opbevares efter regler om datasikkerhed. 

 

Intervieweren udarbejder efter interviewet en lille beskrivelse af: 

• Omstændighederne for interviewet – hvor rammer og situationen beskrives 

• Baggrundsoplysninger (noteres og indgår ikke på båndoptagelse)  

• Interviewerens oplevelse af respondenten. Vi er her opmærksom på modoverføring, 

altså at intervieweren bruger de følelser, interviewpersonen vækker hos 

intervieweren, som data for sin analyse. 

Opmærksomhedspunkter under observationen og i inter viewene 
 
Fagidentitetsbegrebet er centralt for analysen af, hvilke dimensioner i oplæringen, der 

fremmer lærlingens udvikling af høj fagidentitet. I fagidentitets begrebet indgår tre 

væsentlige faktorer; kvalificeringsmulighederne og de dispositions- og 

interaktionsmuligheder. Følgende er i forlængelse heraf opmærksomhedspunkter i 

observationerne og i interviewene. 
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Dispositionsmuligheder 
 
Vi ønsker inden for dette element i fagidentitetsbegrebet at undersøge følgende punkter: 
 
 

I. Lærlingens dispositionsmuligheder i forhold til den konkrete arbejdsproces (fx 

rækkefølge, tidsanvendelse, brug af værktøj) 

 

II. Lærlingens dispositionsmuligheder i forhold til opgaveforståelse, fx kan han løse 

opgaven på en ny måde, aftaler han selv med kunden, hvordan opgaven skal 

løses, kan han omdefinere opgaven 

 

III. Lærlingens dispositionsmuligheder i forhold til valg af opgave, fx har han flere 

valgmuligheder, må han selv finde på en opgave 

 

IV. Lærlingens dispositionsmuligheder i forhold arbejdets tilrettelæggelse i 

afdelingen eller virksomheden. 

 

V. Lærlingens dispositionsmuligheder i forhold til hele oplæringsforløbet, 

muligheder for at korrigere og komme med forslag til ændringer i oplæringen 

 
Interaktionsmuligheder 

 

Vi ønsker inden for dette element i fagidentitetsbegrebet at undersøge følgende punkter: 
 

i. Lærlingenes position i virksomheden.  
Hvordan inddrages lærlingene i virksomhedens miljø? (social integration).  
Har de en særlig position, der bidrager positivt til et socialt tilhørsforhold?   

 
ii. Faglige interaktionsmuligheder.  

Hvordan er mulighederne for at få vejledning/instruktion og diskutere 
arbejdsopgaver i forbindelse med arbejdet? 
 

iii. Hvordan er mulighederne for at få vurdering af lærlingens arbejde og en mere 
generel bedømmelse af udviklingen i oplæringen? – Evt. i særlige fora.  
 

iv. Hvordan indgår faglige rollemodeller (blandt svende eller andre), der er med til 
at styrke den faglige identitet (bidrager til en faglig stolthed)? 

 
v. Sociale interaktionsmuligheder 

 
vi. Hvordan spiller sociale interaktioner (diskussioner af aktuelle emner, fortælle 

historier, lave spas med hinanden mv.)  – under arbejdet og i pauser – ind på 
identitetsdannelsen? 
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vii. Virksomhedskulturen.  
Hvordan bidrager virksomhedskulturen til lærlingens syn på 
oplæring/uddannelse? - Der kan evt. skelnes mellem ledelsens, svendenes og 
andres syn herpå.  Kortfattet: Hvilken opfattelse får lærlingene af uddannelse 
som noget værdifuldt? 

 
viii. Organisering af lærlingeaktiviteter.  

Forekommer der klubarbejde og andre aktiviteter, der styrker den faglige 
identitet? 
Tildeler virksomheden ressourcer til klubarbejde eller andre aktiviteter for 
lærlingene? 
 

 
Kvalificeringen af lærlingen 

Eleverne indgår som medarbejdere under deres praktikforløb. De er en del af 

virksomheden, og de opgaver virksomheden skal løse og den struktur eller den 

organisationsform, der eksisterer i virksomheden. For at klarlægge dette er vi inspireret 

af en socioteknisk organisationsforståelse (Miller et al, 1967). En organisation forstås 

her: ”Som et åbent system, der indoptager materiale og ressourcer (input) fra 

omverdenen, transformerer det og leverer det tilbage til omverdenen (output)” (Miller et 

al 1967, efter Iversen 2012, s. 130). 

 

Når eleverne arbejder med deres arbejdsopgaver udvikler de/ anvender deres 

kvalifikationer. Vi taler om tre handlingsreguleringsniveauer, der er knyttet til den 

konkrete faglighed i arbejdsprocessen, hertil tre overgribende kvalifikationer. 

Overgribende i den forstand, at de udfoldes på tværs af eller i relation til en 

arbejdsopgave (se afsnittet Kvalifikationer – et valg af begreber).  

 

Vores opmærksomhedspunkter på de organisatoriske forhold og lærlingens 

kvalifikationer er følgende: 

Virksomhedens opgaver 

� Hvilke produkter fremstilles på virksomheden.  

� Typer af kunder. 

� Lærlingens opgaver på observationstidspunktet 

 

Faglig viden og teknologi 

� En beskrivelse af teknologien i virksomheden og medarbejderuddannelser. 

� Hvilken faglig viden skal lærlingen anvende i produktfremstillingen, hvilken 

teknologi skal betjenes.  

� Hvilke handlingsreguleringsniveauer kræver det af lærlingen, når opgaverne 

løses (hvilke kvalifikationer udvikler lærlingen?) 

� Hvilke overgribende kvalifikationer anvendes? 
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Organiseringen 

� Virksomhedens opdeling i forskellige afdelinger og beskrivelsen af den afdeling 

lærlingens oplæring foregår i (nogle taler om at en virksomhed kan have en 

kravlegård til oplæring af lærlingene) 

� Organiseringen af selve produktionsprocessen: er den individuel, 

sidemandsorganiseret eller er den organiseret i arbejdsgrupper? 

� Hvordan indgår lærlingen i den organisering / hierarkisering – hvem instruerer, 

vejleder, leder, guider, sparre, anerkender lærlingens arbejde og bedømmer 

det? 
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Datamaterialet 
Der er indsamlet observationer, interviews og materialer fra 12 lærlinge og deres 

praktikforløb i efteråret 2017. Fire fra hver af de tre uddannelser, der indgår i 

undersøgelsen. Blandt smedelærlingene er den ene i lære som rustfast smed. 

 

I første omgang blev der holdt et møde med to CoE-skoler med henblik på at vælge en 

bruttoliste med elever inden for industriteknikker- og 

personvognsmekanikeruddannelserne, der kunne indgå i undersøgelsen. Listen af 

personvognsmekanikerlærlinge der var i praktik i efteråret 2017, var dog alle i praktik 

inden for den samme kæde. Det fandt vi uhensigtsmæssigt og inddrog derfor en anden 

skole med personvognsmekanikeruddannelsen med henblik på at få flere elever på en 

bruttoliste. I første omgang tog vi kontakt til en anden CoE-skole, men denne kontakt 

førte ikke noget med sig, og vi endte derfor med en kontakt til en skole, der ikke havde 

været en del af CoE-projektet. Vedr. udvælgelse af elever på smedeuddannelsen valgte 

vi en skole, der ikke havde deltaget i CoE, men som en i projektgruppen havde et godt 

kendskab til. 

 

Bruttolister med en oversigt over de virksomheder, der havde indgået en kontrakt med 

de udvalgte elever, blev præsenteret for Dansk Industri, som prioriterede listerne ud fra 

et kendskab til virksomhederne som repræsentanter for erhvervet og branchen. Dansk 

Industri har ikke kendskab til, hvordan virksomhederne fungerer som 

praktikvirksomheder.  

 

Størrelsen på virksomhederne spænder fra det, der kaldes små- og mellemstore 

virksomheder, de såkaldte smv-virksomheder (Europakommissionen, 2006) til store 

virksomheder.  

 

Vi tog kontakt til virksomhederne. Det var i de fleste tilfælde meget arbejdskrævende at 

få etableret den første kontakt, men når det lykkes, blev vi mødt med stor 

mødekommenhed og venlighed. Efter hver kontakt fik både virksomhed og lærling en 

mail med information om projektet og undersøgelsen. En kopi af disse mail indgår som 

bilag 2. 

 

På alle virksomheder indgik vi aftaler om at observere den udvalgte lærling. Den gængse 

observation forløb over en dag, men enkelte blev gentaget og her indgår lærlingens 

arbejde hen over to forskellige arbejdsdage i observationerne. Ved observationen af en 

enkelt af lærlingene var det vanskeligt at observere eleven under hans arbejde med 

mekanikeropgaver, da han stort set ikke arbejdede med sådanne. For de øvrige 

observationer gælder, at vi fik et godt indtryk af, hvad lærlingen arbejdede med, mens vi 

observerede, og lærlingene var meget villige til at fortælle om, hvad de lavede og kunne 
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begrunde det, de gjorde, mens de arbejdede. Referarter af uformelle samtaler er 

noteret. 

 

Der er i alle tilfælde lavet interviews med lærlingene. For to af mekanikerlærlingene er 

der her ud over kun taget interview med den uddannelsesansvarlige, fordi der ikke var 

nogle svende, der indgik i oplæringen af lærlingen. Ved en enkelt industriteknikker 

erstatter en omfangsrig uformel samtale med direktøren for virksomheden interviewet 

med den uddannelsesansvarlige, og ved en enkelt smedelærling er der heller ikke 

afholdt interview med den uddannelsesansvarlige, da den oplæringsansvarlige svend 

redegjorde for alt omkring oplæringen. 

 

Vi har oplevet en stor fortællerlyst og imødekommenhed i forbindelse med 

interviewene, og Interviewene har da også i de fleste tilfælde varet mere end den 

afsatte time. Materialet er meget omfattende. 

 

Interviewene er efterfølgende udskrevet af studentermedhjælpere ansat af 

professionshøjskolen Metropol. 

 

Der er naturligvis forskel på oplæringen i de 12 tilfælde. Det giver sig selv, alligevel 

oplevede vi en række lighedstræk forholdsvis hurtigt i arbejdet med at indsamle 

datamaterialet, således at vi, på trods af de forskelligheder, vi har mødt, også har 

oplevet en form for datamætning, se afsnittet med undersøgelsesdesignet.  

 

Vi vurderer, at datamaterialet samlet set har en kvalitet og et omfang, der gør det muligt 

at svare på forskningsspørgsmålet. 
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Analysemetoder 
Grundlaget for analysen er et datamateriale, der er indsamlet på 12 virksomheder. 

Datamaterialet er indsamlet med kvalitative metoder; observation og interviews som 

grundlag for en konstruktion af 12 cases. 

 

Casestudier forstås som et relativt detaljerede studie af et enkelt eksempel på – i dette 

tilfælde – oplæring af talentelever i udvalgte industrifag. 

 

Casestudier kan karakteriseres på forskellige måder, men det drejer sig altid om at 

beskrive et eksempel i sin sociale og af og til også sin fysiske kontekst. Eksempler kan 

være på noget omfattende fx undervisningen i folkeskolen eller noget mere afgrænset, 

som i vores tilfælde elever på talentspor i deres virksomhedspraktik. Enheden kan være 

en social gruppe. I vores tilfælde fx oplæringen på en virksomhed. Enheden i vores 

casebeskrivelser er mere snæver. Vi har den enkelte elev som genstand for og som fokus 

for vores cases. 

 

Vores cases omhandler en enkelt lærlings oplæring på en bestemt virksomhed. Case 

‘ene viser altså, hvordan en lærling erfarer og vurderer sin oplæring. De data, der ligger 

til grund for casekonstruktionen, er observation af lærlingen og interviews med 

ham/hende. Suppleret med interviews med oplærere og uddannelsesansvarlige på 

virksomhederne. 

 

De indsamlede data er fremstillet i forhold til en fælles disposition. Denne disposition er 

udledt af de data, der er indsamlet og er derfor udtryk for den første sortering af 

datamaterialet og altså i realiteten det første trin i analysen.  

 

Derudover belyses case ‘ene ved hjælp af teorien om, hvordan der udvikles høj 

fagidentitet. Man kan sige, at data fra case ‘ene tilføjes noget ’udefra’ – her teorien om 

udvikling af høj fagidentitet (dispositions- og interaktions- og 

kvalifikationsmulighederne). 

  

Casedispositionen: 

 

i. Erhvervsvalget 

ii. Oplæringen  

iii. Organiseringen af oplæringen 

iv. Typer af opgaver - kvalificeringen af lærlingen 

v. Tid til arbejdsopgaverne  

vi. Dispositionsmuligheder 

vii. Interaktionsmuligheder 
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viii. Talent 

ix. Særlige forhold hos lærlingen, der kan have betydning for udvikling af 

fagidentiteten 

x. Skole – virksomhedssamspillet 

 

Data er fremstillet narrativt i forhold til disse overordnede kategorier 

 

Konstruktionen af case ‘ene, som altså er næste analysetrin, afdækker strukturen og 

meningen i handlingerne i det sociale felt, som data dokumenterer (Kraimer 2000). Det, 

der afdækkes, er den struktur og den mening, som er ’objektivt’ til stede i det sociale 

samspil. Objektivt tilstede i den forstand, at den er uafhængig af personernes subjektive 

intentioner. Tankegangen bag metoden er inspireret af den såkaldte objektive 

hermeneutik (Oevermann fx 2000).  

 

Umiddelbart er det, vi har set, at der arbejdes, samarbejdes og interageres om at løse 

konkrete opgaver. Analysen sigter mod at afdække den struktur, der giver mening til 

handlingerne som oplæring. Strukturen og meningen i de sociale interaktioner og 

arbejdsprocesser, vi har observeret og fået fortalt om, angår det, casen omhandler, 

nemlig hvordan en lærling tilegner sig færdigheder og viden i sit fag med hjælp fra 

andre. Altså om oplæring. Vores tilgang til vores empiri er – med inspiration fra kritisk 

teori (Honneth 2003) – at empiri ikke alene forstås, som det, at se data som fakta, men 
netop skal forstås som virkelighed, der indebærer mulighed for forbedring og udvikling. 

 

Henrik Jøkker Bjerre (Bjerre 2015) skelner mellem fire forskellige mål med en analyse: 

 

• At gøre det åbenlyse åbentlyst 

• At gøre det skjulte åbenlyst 

• At gøre det åbenlyse tvivlsomt 

• At gøre det skjulte tvivlsomt (som måske er lidt speciel, men som betyder at 

gøre det underforståede tvivlsomt) 

 

I vores analyse er målet at gøre det skjulte åbenlyst. Nemlig at afdække at social 

interaktion, samarbejde og konkret arbejde har en bagvedliggende struktur som 

oplæring. 

 

Teorien bruges ikke deduktivt og normativt i forhold til datamaterialet, snarere som et 

kvalificeret gæt – en abduktion (Fogh Kirkeby 1988) – på, at i god oplæring, der gør 

dygtige lærlinge dygtigere, kan de processer, der udvikler høj fagidentitet og dermed 

dygtighed, også være tilstede. Nogle processer vil forekomme – andre ikke. Abduktion 

henviser netop til en slutningsregel, hvor man gennem et kvalificeret gæt forsøger at 

forstå sine data. Forståelsen vil sjældent være udtømmende, men foreløbig. 
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Fagidentitetsbegrebet vil forklare en del af, hvorfor den oplæring vi ser fremmer 

dygtighed, men ikke alt. 

 

Næste trin i analysen er en komparativ analyse inden for hvert af de tre 

uddannelsesområder. Den komparative analyse er udarbejdet på baggrund af en 

kondensering af, hvad case´ene peger på af muligheder for at udvikle høj fagidentitet og 

hvilke dimensioner i skole- virksomhedssamspillet, der understøtter en sådan udvikling. 

 

I denne komparative analyse er der områder og resultater, der vil blive udeladt, fx 

forskellige forståelser af talentbegrebet.  

 

Det sidste analysetrin er en analyse af centrale forhold omkring oplæringsforholdene for 

eleverne på talentsporene inden for de tre erhvervsuddannelser. Denne analyse går på 

tværs af case´ene og erhvervene og har som mål at udkrystallisere idealtypiske træk ved 

oplæringen inden for industriuddannelserne. Idealtypisk træk betyder, at vi ikke 

beskriver trækkene ud fra et gennemsnit af, hvad vi har set. Vi betoner noget særligt ved 

de træk ved oplæringen, som vi analyserer, så forhold i oplæringen tydeliggøres. Det 

idealtypiske er et billede på det, vi har set og hørt. Der er mange billeder, og de kan pege 

i forskellige retninger. Det idealtyiske kan ikke samles under et og genfindes ikke 

empirisk.  

 

Vi har et helt bestemt sigte med vores analyse. Nemlig at undersøge, hvad der i en 

praktisk arbejdssammenhæng fremmer lærlingenes dygtiggørelse. Til dette formål 

rammer teorien om fagidentitet efter vores vurdering præcist og danner derfor et 

væsentlig grundlag i at fremanalysere de idealtypiske træk.    
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Analysen 
I dette afsnit præsenteres resultaterne af analysen. Først de 12 cases, som er et resultat 

af en analyse af den enkelte lærings oplæringsforhold og lærlingens erfaring og 

vurdering af disse forhold. Case´ene konkluderer med en vurdering af den enkelte 

lærlings mulighed for at udvikle en høj fagidentitet. 

 

Dernæst præsenteres en analyse af de muligheder og barrierer i oplæringsforholdene i 

forhold til udviklingen af en høj fagidentitet for elever på talentsporerne. Denne analyse 

er lavet for hvert af de tre erhvervsuddannelsesområder på baggrund af en 

kondensering af de data, der er fremstillet i case´ene.  

 

Endelig præsenteres en række idealtypiske træk ved oplæringsholdene af elever på 

talentsporerne, når de som lærlinge er under oplæring i deres virksomhedspraktik. 

 

Cases 
 

Industriteknikerlærlingen Jan 
  

Jan er 22 år og i lære som industriteknikerlærling i en virksomhed, der producerer store 

elementer til vindmølleindustrien. Virksomheden beskæftiger ca. 100 ansatte.  

 
Erhvervsvalget 

Jan gik ud af gymnasiet efter 2. g. Han havde på det tidspunkt helt mistet interessen for 

undervisningen, ikke fordi han ikke kunne klare det, men fordi han manglede motivation 

for fagene. Han syntes desuden, at overgangen fra folkeskole til gymnasium var stor, 

fordi der i gymnasiet ”bliver taget lidt mere løst på tingene”.  

 

Han valgte industriteknikeruddannelsen, dels fordi der er meget manuelt i uddannelsen, 

og dels fordi beskæftigelsesudsigterne er gode. Via en bekendt fik han lov til at komme i 

praktik i en uge, hvorefter han blev tilbudt en praktikplads. Hans valg af fag beror derfor 

ikke på noget kendskab til faget, men mest på, at han gerne ville arbejde mere manuelt: 

”Jeg have absolut ingen ide om, hvad det gik ud på”.  På hovedforløbet hører han om 

talentsporet og spørger derfor på virksomheden, om han kan blive talentelev. Her havde 

værkføreren hørt godt om dette spor og indvilger i, at Jan kan starte som talentelev 

forudsat, at han var klar til at yde en ekstra indsats. Det er Jans principielle indstilling, at 

man kan klare det, såfremt man er indstillet på det: ”Man skal gøre op med sig selv, om 

man har lyst til det eller ikke.., sådan synes jeg det er med alting”. Faderen er svineavler, 

og moderen er lærer på en efterskole. Desuden har Jan en lille broder, der fortsat går i 

skole. Jan er 2½ år henne i uddannelsen.  
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I forbindelse med Jans valg af erhvervsuddannelse frem for nogen anden uddannelse 

fortæller han, at det vigtige er, at en faglig uddannelse fører frem til et arbejde og et 

synligt slutprodukt: ”Altså det man ved, at man er i gang med noget, der lige som er et 

slutresultat i. At jeg ved, når jeg er færdig her, så er jeg uddannet, jeg har jobmuligheder, 

jeg kan noget. Og så er også det der med at bruge hænderne. Komme ud at arbejde, det 

kan jeg godt lide. Har altid godt kunnet lide at arbejde. At bruge hænderne og lave ting, 

der fysisk står foran dig, det synes jeg er fedt. Fremfor at sidde og læse i en bog og lære 

af det, det er ikke så meget mig. Så jeg tror, det er fordi, jeg kan se et formål med det 

her, og det kunne jeg ikke i gymnasiet. Og det er virkelig det, der er forskellen”.  

Der er med andre ord en klar fremtidssikring i at vælge en faglig uddannelse og det 

synes at have været en af de vigtigste grunde til valget.  

 

 

Oplæringen 

På virksomheden findes forskellige planer for uddannelsen: Uddannelsesplan, formål og 

mål med lærlingeafdelingen, standpunktsplan for 1. og 2. års lærlinge samt oplæring af 

lærlinge i kvalitets-afdelingen*. Værkføreren fortæller, at han en gang om ugen har 

møde med de to svende, der står for oplæringen af de 8-10 lærlinge, virksomheden har: 

”Der har vi løbende en snak om, hvordan det går med den enkelte”. F.eks. kan man sige: 

”Jeg synes han skal have lidt mere af det ene eller andet, eller han er ved at sakke lidt 

bagud”. Hvis en lærling er ved at komme bagud, kan værkføreren beslutte at presse ham 

lidt: ”Ved du hvad, jeg glemte ham der. Nu skal I se at få ham med”. 

 

Organiseringen af oplæringen 

 

Oplæringen starter i særskilt afdeling, hvor der primært foregår lærlingeoplæring, og 
hvor nogle svende er til rådighed. Det er de første 2-3 mdr. Herefter veksler lærlingene 
mellem produktion, kvalitetsafdeling og produktudviklingsafdeling.  
 

Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen 

På tegnestuen uddeles opgaver og her kan den enkelte lærling komme med forslag til, 

hvilken opgave han eller hun kunne ønske sig, men det gælder ikke generelt. Der bliver 

af og til holdt øje med, om den enkelte kan lave opgaven til en normeret tid og om 

kvaliteten er i orden: ”Det vigtigste er bare, at når vi afleverer værktøj ude i 

produktionen, at det fungerer efter hensigten. Det er god måde at samle op på”, 

fortæller Jan. Værkføreren fremhæver, at der aldrig fires på kvaliteten og at ting, der 

ikke er i orden, bliver kasseret eller skal laves om.  

 

Såfremt Jan i længere i tid har haft ensformige opgaver og derfor ikke synes, han lærer 

noget nyt, siger han det til den en af de svende, der står for oplæringen eller til 

værkføreren: ”Nu har jeg lavet det her i lang tid. Nu vil jeg gerne ind og trykke på nogle 

knapper på en maskine, for ikke at glemme det helt og for at blive lidt dygtigere”. Det er 
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der normalt forståelse for: ”Så siger man det, og så finder de ud af det, så godt som de 

nu kan. Fordi de vil jo gerne have, at vi alle sammen bliver dygtigere”. Jan tilføjer, at der 

måske er nogle, der har vanskeligere ved at fremføre ønsker om noget end andre. Han 

mener selv, at det er vigtigt at gøre opmærksom på dårlige oplæringsforhold. De første 

måneder foregår oplæringen i kravlegården, senere overvejende i produktionen.  

 

I løbet af virksomhedspraktikken er der arbejde, der stiller færre krav til tænkning og 

større til udholdenhed. På observationsdagen er Jan i gang med CNC-bearbejdning af et 

rektangulært emne af støbejern, hvori der skal bores et antal huller. Først løftes emnet 

op med en kran og sættes ind i maskinen, hvor det sættes fast i et værktøj ved hjælp af 

store skruer. Der laves opmålinger for at se, om emnet sidder, som det skal efter de 

opgivne mål. Maskinen kører i 20 min. førend hullerne er lavet. Herefter foretager Jan 

en måling af hullernes placering og retter, hvis målene ikke passer. Herefter 

transporteres emnerne til et specielt målerum, hvor et digitalt styret måleapparat 

foretager nøjagtige målinger af det færdige produkt. Dette arbejde skal Jan lave i 3 uger. 

Herom siger han: ”Det er jo ikke fordi, jeg lærer noget derude. Altså jeg laver jo det 

samme hver dag. Hvis jeg skulle lære noget, så var det at kunne holde ud til at lave det 

samme hele tiden”.  

 

Selvom der er tale om monotont arbejde, er der en grad af selvstændighed og ikke 

mindst ansvarlighed i det. Hvad angår det sidste er det afgørende for funktionaliteten, at 

hullerne er korrekt placeret. Hertil kommer, at der godt indimellem kan komme andre 

opgaver, som han kan blive sat til. 

 

Der er sjældent en fast deadline for, hvornår en opgave skal være færdig. Den dag, hvor 

der er observation, arbejder Jan i et roligt tempo, hvilket også synes nødvendigt, da han 

hele tiden skal tjekke nøjagtigheden af målene i de behandlede emner.   

 

Dispositionsmuligheder  

Det bedste arbejde er efter Jans vurdering det arbejde, hvor han får en tegning og 

herudfra skal løse en opgave ved drejebænken eller fræseren: ”Så står man selv og får 

det lavet eller programmeret: Det er det, der er fedt ved at være industritekniker…at 

man bruger det, man har lært og står ved maskinen og laver det”. Det foregår af og til 

ved, at lærlingene får udleveret nogle svendeprøver, som tidligere svende har brugt. Det 

fremhæver han som noget virkelig lærerigt. Sådanne opgaver laves oftest i kravlegården. 

 

Efter hvert skoleophold får lærlingene en snak med værkføreren om, hvordan det går, 

og om der er: ”noget du skal være bedre til? Er der noget, du kunne tænke dig at få 

noget mere af?”. Den ene af svendene, der står for oplæringen, siger i den forbindelse, 

at man er gode til at tilpasse sig og give indflydelse til den enkelte elev. Han fremhæver 

som noget vigtigt i oplæringen, at lærlingen får stimuleret interesse for selv at søge 
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viden om faget: ”Det at interessere sig for det og gerne vil lære det og kan se, at man har 

brug for, det giver 80 pct. af det”. - Man kunne kalde det evnen til selvstændigt at 

opsøge viden. 

 

Jan har altid gode dispositionsmuligheder uanset, om det er opgaver på sensomotorisk, 

perceptiv-rutiniseret eller opgaver på niveau, der kræver tænkning. Han laver også  

en selvstændig vurdering af opgavens kvalitet. Kun en gang imellem kommer der en 

svend og laver en vurdering eller, hvis Jan tilkalder en. 

 

Interaktionsmuligheder  

Det er Jans opfattelse, at svendene er dygtige hver på deres måde: ”De har sindssygt 

meget erfaring med mennesker og arbejde, ikke?”. Han værdsætter de mange historier 

fra arbejdslivet, som en ældre svend fortæller, og om den yngre oplæringssvend siger 

han: ”Han er dygtig til at køre med maskinerne, og så er han også rigtig god til at lære 

en”.  Anerkendelse gives sjældent, men: ”Du kan godt mærke, når du har lavet et godt 

stykke arbejde. Du kan også mærke, hvis det ikke var helt godt nok”. 

 

Han opsøger for det meste selv en svend for vejledning til en opgave, og det er der gode 

muligheder for. Der er en også god kommunikation mellem lærlingene med hensyn til 

det faglige. De støtter hinanden ved at tale sammen. F.eks. spørger man: ”Hvordan vil du 

lave det her? Fordi jeg vil lave det sådan og sådan. Og så kan man diskutere lidt. Hvad er 

egentlig den bedste løsning på det her? Det har jeg gjort mange gange. Det er tit, at hvis 

man er i gang med et eller andet, så vil man gerne have et andet syn på det?”. På den 

måde får han inspiration og ideer og konkluderer: ”Alt det synes jeg faktisk, vi er rigtig 

gode til”. Han betegner miljøet som ”trygt”, og det betyder, at man har lettere ved at 

søge hjælp hos hinanden: ”Når man er trygge ved hinanden, så er det også meget lettere 

at hjælpe hinanden og gå til hinanden. Når man har det godt med hinanden, så er det 

også meget lettere at arbejde sammen”. Han betoner den gode stemning, der hersker i 

virksomheden: ”Der er en god stemning på værkstedet, man har det godt med hinanden. 

Folk taler ordentligt til hinanden, samarbejder og tager gas på hinanden”. 

 

Det virker som om flere af svendene fungerer som rollemodeller for lærlingen, både 
fagligt og socialt. Og det gælder specielt med hensyn til at være en voksen rollemodel 

med mange arbejds- og livserfaringer. 

 

Værkføreren fortæller, at ikke alle lærlinge er lige motiveret, men det er noget de 

arbejder med bl.a. ved uddelegering af opgaver, der passer til den enkelte. De har øje 

for det pædagogiske element. Blandt andet derfor har de to forskellige svende – en ung 

og en ældre – til at forestå oplæringen: ”Man kan derfor møde folk i øjenhøjde i alle 

aldre. Det synes jeg faktisk er en god måde, det fungerer godt. Det er ikke altid 

lærlingene er enige, men det er noget med opgaver”. Den unge svend kan desuden 
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snakke med lærlingene om andet end det faglige: ”Kan snakke med de unge mennesker 

om det de laver i weekenden. Det er så mange år siden, der kan de ikke snakke med mig 

og den anden ældre svend”.  

 

Ledelsens arbejde med at udvikle oplæringen sker for at give den kvalitet og som led i at 

brande virksomheden, fortæller værkføreren.  

 
Virksomhedens værkfører og en oplæringssvend fortæller om, hvad der er vigtigt for en 

industriteknikker. Værkføreren mener, at noget af det vigtigste for at blive en god 

industritekniker er, at man er omhyggelig, og at man interesserer sig for faget. Det er 

endvidere vigtigt: ”At man ved, at man uddanner sig til masseproduktion, og det skal 

man bare lige huske”. Derfor er det vigtigt, at man af og til ”flekser noget rundt” og 

bytter med sine kolleger. Det gælder uanset, om man er talent eller ej: ”Når du kommer 

ud og søger på en maskinfabrik, det tror jeg sådan set, de er ligeglade med. De skal have 

løst den opgave. Og det er det du får betaling for”. Den ene af de to oplærere 

fremhæver, at det er elementært, at lærlingene får et godt kendskab til materialer og 

manuel betjening af maskiner. Man skal kunne køre med en almindelig vinkelsliber og en 

ældre drejebænk, inden man starter med at programmere. Det er grundstenen for at 

kunne programmere, siger han og uddyber: ”Man skal have en fornemmelse for, hvor 

godt ting skal være spændt fast. Hvad kan jeg tage rent spåntagningsmæssigt i den her 

situation og med det her værktøj”. Han tilføjer, at de på virksomheden har alle 

muligheder for at lære lærlingene alle de forskellige ting, der hører til faget. Dog har han 

et enkelt forbehold med hensyn til teknologien; idet han kan se ting, som de burde have: 

”Vi kunne godt stige to trin på den stige. Det ville også komme nye lærlinge til gode”.  

 

Skole-virksomhedssamspillet 

Jan anser det, han laver på virksomheden for at være vigtigere end det, han laver på 

skolen: ”På skolen, det er en opgave, som du skal lave. Som du bliver vurderet på. Men 

det er jo ikke fordi, den som sådan skal bruges til noget bagefter. Her i firmaet, der laver 

man en ting, som skal bruges til et eller andet bagefter. Altså du laver ting til …Du laver 

ting til maskiner, så det skal fungere…Det skal videre og bruges til noget andet”.  

 

Vores tolkning af Jans udsagn: Man kan tolke det som, at virksomheden ses som det 

seriøse læringssted. Det er her kvaliteten af den faglige oplæring skal stå sin prøve. I det 

følgende citat ses virksomhedspraktikken også som det motivationsmæssigt afgørende 

sted for læringen. Jan mener man må være motiveret, når man kommer på skolen: 

”Fordi hvis jeg ikke fulgte med på teknisk skole nu, så ville jeg heller ikke få noget ud af 

det. Men når jeg kommer her (på virksomheden), og det er interessant, så er man også 

mere motiveret til at møde i skole, når vi er på skolen. Og mere motiveret til at følge med 

og blive klogere, og synes det er spændende, det vi lærer om”.  
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Det synes med andre ord at være det fagligt udfordrende i virksomhedspraktikken, der 

ligger grunden for at være motiveret på skolen.  

 

Den ene af oplæringssvendene vurderer, at lærlingene lærer mest i praktikken af to 

grunde: ”Det der med at lære at gå på arbejde, det lærer de her” og desuden: ”Vi er 

gode til at lære dem op herude..Både ved maskinerne og den der programmeringsdel. 

Det synes jeg egentlig, vi gør meget for”. Han nævner desuden basisværkstedskendskab 

og at økonomisere med tingene. 

 

Samlet set synes det overvejende at være det faglige, der motiverer Jan i oplæringen og 

her særligt den del, der foregår i praktikken.  

 

Talent 

Ifølge værkføreren gøres der ingen forskel i behandlingen af talenter og ikke talenter. 

Han mener dog, at elever på talentsporet generelt er dygtigere end ikke talenter. På 

virksomheden bliver alle fagligt udfordret, og så kan man se, hvem der kan følge med i 

udfordringerne. Han fortæller, at der på skolen er byttet lidt rundt på fagene: 

”Talenteleverne har noget med innovation og mere med CAM, og de har mere 3-d 

fræsning. Det er nogle andre ting, der er lagt vægt på”. Han siger, at de ordinære 

lærlinge er mere ved maskinerne.  

En af de oplæringsansvarlige svende mener, at de på virksomheden oplærer lærlingene 

til at blive ”fagligt dygtige”: ”Jeg synes, de får meget med. Men for at være talent, der 

skal man jo kunne mere end gennemsnittet. Og ikke et ondt ord, men det er altså bare 

almindelige knægte på 18-20 år. Og der er forskel på, om man går på arbejde, og så 

tager man hjem, og så er man ligeglad, og så er det fint. Og så kan man sagtens blive 

dygtig, der er slet ikke noget med det. Eller om man går fuldstændig op i det som en 

nørd. Og hele ens liv handler om det der fag. Sådan er der jo forskellige måder at gå på 

arbejde og være faglært på”.  

 

Talentsporet er primært lavet for at få flere unge til at interessere sig for faget og for at 

udfordre dem, mener værkføreren, der er positivt indstillet over for talentsporet. Han er 

jævnligt på skolen for at tale med lærerne: ”I hvert fald minimum en gang i løbet af 

deres skoleophold og så er jeg oppe og besøge dem for lige at snakke med lærerne om, 

hvordan det går. Og er der nogle uoverensstemmelser, så kan vi lige tage dem der. For så 

kan man lære af historien fra begge sider..Jeg synes, det fungerer rigtig godt”. 

Værkføreren finder det ikke holdbart, at der skæres ned på skolernes økonomi: ”Alt skal 

være mere effektivt. Men det er lidt en skam, fordi det går ud over kvaliteten..Det 

snakker vi om. Hvordan kan vi højne den?”.  

 

Jan har indtil videre en negativ opfattelse af talentsporet. Han mener ikke, at 

talentsporet fortjener dette navn, fordi der er mange, der ikke er på niveau med 
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ordinære elever i faget. Han synes ikke, at sporet lever op til navnet. Der er nogle, der er 

virkelig dårlige, og: ”Der er nogle i klassen, som knapt nok kan finde ud af det. Altså de er 

virkelig, virkelig dårlige”. Der skulle stilles nogle krav for at kunne gå på talentsporet. 

Som det er nu, er det ikke et talentspor. Hvad angår det tekniske og det faglige er der 

ikke nogen forskel. Begge grupper skal op til den samme svendeprøve. 

 

Jan mener, det ville være bedre at kalde sporet for et computerspor, for det er 

forskellen: ”Vi har mere computer, og de andre har mere manuelt. Det er sgu ikke fordi, 

vi er bedre end de andre, eller har mere talent end de andre. Så det er jeg godt nok uenig 

i, når de siger, det er talentspor”.  

 

Her er der tydeligvis forskellige opfattelser af, hvad talent er. Disse forskelle vil vi tage 

med i vores opsamling af, hvad der er talent og talentspor.  

 

Muligheder og barrierer for udvikling af høj fagidentitet 

Virksomheden lægger vægt på at uddanne kvalificerede fagarbejdere på et højt niveau. 

Hertil har den sørget for at skabe at skabe gode sociale rammer samt et fagligt 

inspirerende miljø. Dette er både lærlingens og de øvrige interviewedes vurderinger. 

Dispositionsmuligheder er også til stede, når det drejer sig om, hvordan opgaverne skal 

laves, hvorimod der synes at være ringe muligheder for at have indflydelse på valg af 

opgaverne. De opgaver, som lærlingen får, synes at svinge ret meget i niveau, en del på 

et perceptiv-rutiniseret niveau, men også en del på et intellektuelt niveau.    

 

Jan har en bredt funderet interesse for faget uden at være særligt engageret i det. 

Snarere er han mere glad for arbejdet i det hele taget og de mange forskellige opgaver, 

som han bliver sat til at lave. Han fremhæver det at arbejde ved maskinerne ud fra en 

tegning som værende det gode ved at være industritekniker. Helt overvejende er det Jan 

særligt værdsætter stemningen i værkstedet og de trygge og uhøjtidelige sociale 

relationer. Det sociale liv samt hans glæde ved at arbejde med hænderne er de ting, der 

er med til at skabe fagidentiteten, som i ligeså høj grad kan siges at være en 

arbejdsidentitet.  

 

Som det er fremgået er Jan meget positiv over for virksomheden og særligt de sociale 

forhold og den brede vifte af opgaver, der findes. Udgangspunktet for at udvikle en høj 

fagidentitet synes afgjort at være til stede. Men der mangler et fagligt engagement og 

en mere specifik interesse for faget. Det er vores vurdering, at det vil kræve, at der 

bliver stiller flere opgaver på et fagligt højere niveau og med krav om større 

selvstændighed i planlægning og udførelse af arbejdet. Som det fungerer nu, vil han ikke 

blive en fagarbejder med en høj fagidentitet, men dog en dygtig industri-tekniker.  

 

Der, hvor Jan særligt har udviklet sig i løbet af uddannelsen, er i virksomhedspraktikken. 
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Her har han lært om, hvordan ”tingene fungerer”, og det er både fagligt og 

almenmenneskeligt: ”Lærer nye mennesker at kende. Og får nye historier. Og et nyt syn 

på, hvordan tingene fungerer, hele tiden…Jeg synes jeg får rigtig meget ud af det 

herude”. Vi vil tolke det som en ny forståelse af virkeligheden, anderledes end den 

gymnasiet tilbød. Jan uddyber, hvad han mener med, at han er blevet mere moden: ”Før 

i tiden har jeg haft sådan et lallende forhold til alting. Sådan lidt: ”Nåh, det er lige meget. 

Det går nok”. 

 

Vi tolker det, som at han er blevet mere voksen, selvstændig og ansvarlig, og det er 

også, hvad han får at vide til samtale med læreren på skolen. Set på den baggrund skulle 

der være gode muligheder for at udvikle en fagidentitet, hvor hans positive syn på 

virksomhed og uddannelse bliver stimuleret i retning af en mere dybdegående faglighed.  

 

Lige nu har han overvejende en fagidentitet med vægt på interaktionsmuligheder. 

 

Industriteknikerlærlingen Signe 
Signe er lærling på en virksomhed, der forarbejder jern og stål til en række virksomheder 

i ind- og udland. Man laver kun CNC-bearbejdning. Virksomheden samarbejder med 

sliberier og stålleverandører og leverer montagefærdige emner af høj kvalitet. Der er 

ansat 170 timelønnede og et antal funktionærer. Der er en bestyrelse og en direktion, 

en fabrikschef og en produktionschef og nogle mellemledere, heriblandt den 

lærlingeansvarlige (Mike).   

 

Erhvervsvalget  

Signe har et arbejdsforløb, der indeholder en del forskellige jobs og to uddannelser. 

Disse er også inden for erhvervsuddannelsesområdet. Efter en sygdomsperiode gik hun i 

gang med en uddannelse til industritekniker efter først at have arbejdet som 

produktionsmedarbejder i samme virksomhed, hvor hun kom i praktik. Hun skifter efter 

2 år til den nuværende praktikplads, hvor hun mangler knap to år af uddannelsen.  

 

Signe har haft et forløb i folkeskolen, hvor hun følte: ”..at man ikke rigtigt passede ind”. 

Signe fortæller i øvrigt: ”at det sommetider er lidt svært for mig at finde ud af, hvad folk 

mener, når de siger noget. Altså man skal helst være direkte, sådan at jeg forstår det”. 

Det er vores indtryk, at det Signe her fortæller om, har haft indflydelse på hendes valg 

og omvalg af uddannelser og arbejdspladser. 

 

Signe havde overvejet at tage EUX, fordi det ville have været godt, hvis hun f.eks. skulle 

læse til ingeniør. Omvendt tror hun ikke, at det er nødvendigt for at få arbejde af 

forskellig art. Nu er hun glad for, at hun valgte det fra, fordi der er rigtig mange lektier 

og: ”Det ville jeg simpelthen ikke have kunnet komme igennem. Fordi jeg har tre børn. 
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Det har jeg slet ikke mulighed for, tidsmæssigt altså”.  

 

Der er ikke meget tvivl om, at havde Signe haft bedre familiemæssige betingelser, ville 

hun have taget en EUX.  

 

Oplæringen  

Det er først i de senere år, at virksomheden er begyndt mere systematisk at have 

lærlinge og er nu i gang med at udvikle en plan for oplæringen. Dertil er ansat en 

ansvarlig, som desuden er teamleder, oprindelig uddannet maskinarbejder. Han har 

netop få grønt lys til indkøb af CAM-programmer.  

 

Planen for oplæringen består i, at lærlingene starter i ”kravlegården”, hvor de arbejder 

ved henholdsvis dreje- og fræsebænke i 2-3 mdr.: ”Og det er også der, jeg sådan 

begynder at spotte dem lidt…Hvordan går det med dem, hvad de kan, og om de har flair 

for det” (Mike). Herefter kommer de i fiksturafdelingen, hvor de lærer at programmere: 

Her er der en masse skridt, de skal igennem: ”Programmering og opstilling og hele 

forståelsen af, hvordan du angriber et emne i den rigtige rækkefølge og sådan noget 

der”. Næste skridt i planen er, at lærlingen kommer i fremtegningsgruppe: ”Det er dem, 

der sidder med nye produkter. Med indkøring og planlægning af fiksturer og alle sådan 

nogle ting. Så kommer de med ud og kører projekterne ind på de forskellige celler rundt 

omkring. Og det er så der, de bliver implementeret, når de er udlært. Det er et af de 

steder, hvor fremtagningen er” (Mike).  

 

Ovenstående citat viser, at der er en plan for hele oplæringen. 

 

Han fortæller videre, at virksomheden har et mål om at fastholde 50% af lærlingene i 

virksomheden efter læretidens udløb: ”Og det kan være, at det bliver et større tal, det 

ved jeg ikke. På den måde er vi nødt til at træne dem i vores fremgangsmåde her”. Hele 

idéen med at fokusere på og systematisere uddannelsen hænger sammen med et ønske 

om at gøre virksomheden til en attraktiv fabrik. Det uddannelsesmæssige bliver således 

et brand for virksomheden og skyldes primært, at: ”De veje vi går nu, der får vi virkelig 

brug for kvalificeret arbejdskraft, ikke også?” (Mike).  

 

Organisering af oplæringen 

Lærlingen starter i kravlegården de første 2-3 mdr. og går herefter til fiksturafdelingen, 

hvor de fremstiller værktøj til anvendelse i fremtagningsafdelingen, hvor de udvikler nye 

produkter. I alle afdelinger finder der en del programmeringsarbejde sted. 

 

Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen 

Det er overvejende den oplæringsansvarlige, der tildeler Signe opgaver. Men det sker 

også, at det er en svend, der kommer med en opgave fra produktionen. 
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En helt central opgave i oplæringen er, at lærlingen ud fra en tegning lærer at kunne 

programmere CNC maskinen til at skulle fræse i et emne, som derved overholder nogle 

mål, der er nøje bestemt. Signe har indtil nu overvejende arbejdet med fræsning, men er 

bevidst om, at hun skal i gang med drejning. For Signe er det spændende ved arbejdet at 

se en jernklods blive til et emne, man kan bruge til noget. Hun fortæller, hvad der er det 

fagligt udfordrende:  

 

”Det så du jo også. Der er rigtig mange småting, man hele tiden skal tænke over og få til 

at passe sammen…Ja, værktøjet skal være målt rigtigt målt op og…Hvis man starter helt 

fra starten af, skal du jo kunne stole på, at dit værktøj er som det skal være. Sådan at 

det, der står i maskinen, det er også det det kan. Og så skal du jo…Altså det her med 

nulpunktet, det er jo den største udfordring, for det skal altså være rigtig, ellers går det 

galt, det du laver. Så det er en af de ting, hvor man virkelig skal tænke sig om, det er, 

hvor det nulpunkt er. Og bestemme sig til det inden man går i gang. Sådan at man kan 

lave sin opstilling og sit program ud fra det”. Der er meget tænkearbejde i det, og det 

kan hun mærke sidst på dagen: ”Der har jeg tænkt så meget, at jeg ikke rigtig kan 

koncentrere mig mere. Eller jeg bliver i hvert fald træt. Jeg er træt, når jeg kommer hjem, 

fordi jeg skal tænke så meget”.  

 

Citatet viser, at der er meget intellektuelt arbejde forbundet med opgaverne samt at 

præcision og overblik er vigtige kvalifikationer. Særligt metodiske kvalifikationer er 

vigtige i arbejdet og i mindre grad kommunikative og organisatoriske kvalifikationer. 

Hertil kommer viden om værktøjet, både af hensyn til fremstilling af emnet og af hensyn 

til sikkerheden i arbejdet med maskinerne.  

 

Lærlingen skal fortsat lære at betjene en manuel maskine, og det er Signe glad for, fordi: 

”Det giver en større forståelse for, hvad der foregår inde i en CNC-maskine”. Signe 

mener, at man på den måde kommer tættere på materialet, som er vigtig at have viden 

om, når man skal køre det i en CNC-maskine.  

 

Når Signe af og til bliver sat til at lave ensformigt arbejde i længere tid, kan det ses som 

en socialisering til lønarbejdet. Det kan godt blive trivielt: ”Hvis man kun står og laver 

den samme slags klods..Det kan da også blive kedeligt, men som sagt, så er det også 

somme tider rart bare at få lov til at lave noget, som man ligesom ved, man kan. Så man 

ikke altid er på overarbejde i ens hjerne. En gang imellem så har jeg i hvert fald brug for 

lige at få noget ro”. Hun mener, at dette er udtryk for et alment menneskeligt behov at 

kunne slappe af.  

 

Der er generelt travlhed i virksomheden, men det er et vilkår, man må søge at leve med, 

mener hun: ”Et eller andet sted, så bliver man også bare nødt til at sige, at uanset hvor 

mange timer jeg arbejder over, så bliver jeg ikke færdig. Og så bliver man ligesom nødt 
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til at finde en eller anden ro i det”. – Det viser, at Signe er bevidst om, at man må lære at 

leve med travlhed og et vist tidspres. 

 

Dispositionsmuligheder  

Ellers har Signe i forbindelse med opgaverne normalt gode muligheder for at 

tilrettelægge arbejdet og disponere over tiden til det. Hun vil helst selv finde ud af at 

løse opgaven: ”Det er så bare igen, der er grænser for, hvor lang tid vi har til at stå og 

prøve nogle ting af og tænke over, hvordan jeg skal gøre. Så engang imellem er man 

bare også nødt til at sige: ”Vi skal også videre”. Nu er der lige en, der bliver nødt til at 

hjælpe mig her, så jeg ligesom kommer videre i det her. Men jeg prøver altid selv først”.  

Dette citat viser, at der kan være et skisma mellem læreprocessens tidslogik og så 

produktionens, sådan som den opfattes af lærlingen.  

 

Hun vil gerne arbejde selvstændigt, men vil helst have opgaverne tildelt. På hendes 

første praktikplads fik hun at vide, at hun skulle tage mere initiativ. Det har hun tænkt 

meget over: ”Jeg følte ikke rigtigt lige, at jeg gjorde noget forkert. Men har tænkt meget 

over at gøre alt, hvad jeg kan for at klare mig selv, eller hvad man skal sige. Man er jo 

nødt til at sige, man skal jo heller ikke være mere stolt end, at man kan bede om hjælp”.  

 

Hun kan godt lide udfordrende opgaver og får det også. Som f.eks. da hun skulle lave en 

opgave, hvor en anden havde programmeret et CAM-program: ”Det synes jeg da var 

megaspændende. Men også sådan lidt..næsten for spændende. Altså det her med at 

køre et program, en anden har lavet”. Hun siger, at hun håber, at de har været enige om 

det, hun kalder nulpunktet: ”Men det gik rigtig godt, og det blev som det skulle. Så det 

var også en rigtig god opgave”. Signe fortæller, at det er et problem, at lærlingene ikke 

på virksomheden kan bruge disse programmer. Der er folk, der laver programmerne og 

leverer dem på et USB-stik. 

 

Hun kan lide at arbejde med meget små tolerancer: ”Det eneste der er, det er jo, at det 

selvfølgelig også skal være færdigt, så man sommetider bliver lidt presset på tid. Og så 

begynder det selvfølgelig at blive lidt svært, at..være i det”. Hun fortæller, at hun vil 

foretrække, at der er god tid, når der arbejdes med små tolerancer, men: ”Det er jeg nok 

klar over, at der min arbejdsgiver nok ikke enig i”.   

 

Det er afgørende for den oplæringsansvarlige, at lærlingene arbejder selvstændigt med 

opgaverne: ”Allerede fra starten sagde jeg til dem, at jeg hellere ville have, at de prøver 

selv først. Og hvis ikke de kan, så kommer de og spørger…Altså prøv nu lige at bruge en 

halv time på det først selv” (Mike).  

 

Interaktionsmuligheder  

Lærlingene på virksomheden har talt om at lave en lærlingeklub, og det er noget, der har 
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fået den lærlingeansvarliges opbakning. Signe fortæller, at virksomheden har 

tilkendegivet, at den vil støtte aktiviteter økonomisk: ”Så på den måde får vi da noget 

indflydelse. Og man går op i at have lærlinge, også mere end man gjorde engang, som 

jeg kan forstå på andre, der er udlært herude, som måske har fået lidt mere lov til at 

passe sig selv. Så det bliver mere og mere sådan, at der er noget dialog og noget 

medbestemmelse”. 

 

Signe beretter, at svendene er gode til at hjælpe med ting og: ”Nogle forstår jeg jo bedre 

andre, og sådan er det også på skolen, altså. Det er forskelligt, hvordan man forklarer 

tingene og sådan noget. Men som regel er de fleste villige til at hjælpe med at vise nogle 

ting, og vise hvad maskinen kan. Mine kolleger er meget dedikerede til faget, og vil rigtig 

gerne vise mig og mine lærlingekollegaer, hvad man kan drive det til. Hvad man kan få 

maskinerne til og sådan noget…”. 

 

Det sker også, at hun får mere at vide end det, hun lige har spurgt om: ”De vil altid gerne 

vise alle mulige funktioner. Og nogle gange er det lige ved, at det er for meget af det 

gode, når man også skal huske, hvad det var de viste en”. Det sker også, at tiden ikke er 

til at vise det hende det hele: ”Hvis det er sådan, at vi har rigtig travlt. Det havde vi i 

sidste uge, hvor vi havde en svend, som gerne ville vise mig noget, en anden måde jeg 

kunne gøre noget nemmere på. Men det havde han simpelthen ikke tid til”. I sådanne 

tilfælde forsøger hun sig  hos en anden svend eller må vente til en anden dag, hvor 

nogen har tid. 

  

Den lærlingeansvarlige bekræfter, at svendene er positive med hensyn til at hjælpe de 

unge, men fortæller også, at nogle kan være pressede på tiden : ”Jeg synes, de 

(svendene) egentlig er meget positivt stemt. Det er klart, at der går nogle enkelte steder, 

hvor du ved, sådan der ikke..De føler måske ikke lige de har tiden til at være over dem” 

(Mike). Han nævner desuden, at han ikke er så meget over lærlingene som tidligere: 

”Men det har vi løst på andre måder, fordi meningen er lidt, at de egentlig bare skal 

flyde med ind i det. De skal bare hurtigt blive en del af det. Og så spiller vi hinanden gode 

hel tiden…” og fortsætter: ” De (lærlingene) nørder lidt med det, hvis man kan sige det 

sådan. Og spørger til tingene, hvordan kan man gøre det her. Så viser en svend lige, 

hvordan tingene skal gøres…Stille og rolig..der er ikke nogen, der står fuldstændig over 

nakken på dem hele tiden”  og siger: ”Det er sådan her du skal gøre det og det” ” (Mike).   

 

Signe oplever, at svendene gerne vil dele ud af deres viden og sætter en ære i det: ”De 

har rigtig meget faglig stolthed. Det følte jeg helt klart manglede på min tidligere 

praktikplads”.  

 

Hun har ikke nogen rollemodeller, fordi hun synes, alle svendene er dygtige til det, de 

laver: ”Der er ikke nogen, hvor jeg tænker: ”Ej dem gider jeg ikke at spørge, for det går 
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bare galt. Altså de er alle sammen meget kvalificerede til deres arbejde, det er de””.  

 

Den lærlingeansvarlige er bevidst om, at svendene er stolte af deres erhverv: ”De lærer 

hellere end gerne fra sig. De vil hellere end gerne ud og vise, hvad de kan”, og fortsætter: 

”Det jeg bidrager med til lærlingene, det er jo den stolthed, man selv har for erhvervet. 

Det er den du gerne vil bringe videre og på et tidspunkt, så bliver de så dygtige, at de kan 

overhale os andre, for så ved de endnu mere, ikke også? Det er jo den vej, vi skal” (Mike).  

Man kan sige, at svendene med hele deres væremåde er med til overlevere en faglig 

identitet. 

 

Signe sammenfatter sine relationer på virksomheden således: ”Jeg synes faktisk, jeg har 

en god dialog med både svende og ledere, og især når det handler om oplæringen”.  

 

Der er ikke megen feedback på det, hun laver. Hun får at vide, når hun har lavet noget 

forkert, og det kan også ske, at hun får ros: ”Det er da sommetider, de siger, Nå, men det 

var dælme godt. Det passer ligesom den skulle” og sådan. Men der er ikke meget af 

sådan noget. Det er ikke sådan, at vi lige holder et møde, f.eks. en gang om måneden. 

Hvordan er det gået her den sidste måned, og er der noget andet, du skal lære. Det gør 

de ikke lige så meget i”.  

 

Signe kunne tænke sig et møde en gang om ugen, hvor hun fik at vide, hvordan det går: 

”Om han synes, at man udfylder sine opgaver, eller om han synes, at man lige trænger til 

at få nogle udfordringer eller… Det kunne egentlig være rart nok”. Der findes ganske vist 

morgenmøder på et kvarters tid, men de handler mest om: ”Hvor langt vi er med de her 

opgaver, og hvornår vi er færdige og sådan”.  Alligevel har Signe en fornemmelse af, at 

den ansvarlige for lærlingene: ”ved mere om hvad jeg laver, end jeg lige er klar over”.  

  

Talent  

Signe fortæller, at den ansvarlige for lærlingeuddannelsen har den holdning til de 

enkelte lærlinge, at det drejer sig om: ”At få det bedste frem i hver elev, uanset hvilket 

skoleforløb de har valgt”.  

 

Grunden til, at hun valgte talentsporet er, at det er mere seriøst end det almindelige 

spor: ”Hvis man vælger det (talentsporet), så er det fordi, man vil være det. Så er det ikke 

ligesom i de klasser, hvor der sidder en masse på 17, fordi deres mor og far har sagt det”. 

Desuden stilles der større krav på talentsporet: ”Vi fik at vide helt fra starten, at vores 

karakterer jo nok ville ligge 1 til 2 karakterer under den ordinære klasse”.  Signe valgte 

altså primært talentsporet, fordi: ”Jeg ikke orkede at være sammen med en masse, som 

ikke vidste om de gad at være der”.  
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Den lærlingeansvarlige bekræfter, at han ikke gør forskel uanset om lærlingen er talent 

eller ej. Det afgørende for om de bliver behandlet forskelligt er, hvordan de lærer: 

”Nogle bliver skubbet lidt ud over kanten for at se efter, om de kan flyve, ikke? Altså, det 

er sådan lidt en fornemmelse af, om de kan tåle at blive skubbet ud over kanten, ikke 

også. Og hvis jeg kan se det bliver for meget, jamen så trækker jeg dem lidt tilbage 

igen”(Mike). 

 

Skole-virksomhedssamspillet 

Samarbejde med Teknisk Skole. En repræsentant fra virksomheden besøger skolen hver 

gang en lærling er på skole. Det er også: ”For at vise flaget, og vise dem, at de ikke er 

alene derude” (Mike). Når de kommer tilbage fra skole, så har Mike en snak med dem: 

”Hører dem efter, om der er noget her de mangler, og er der noget de døjer lidt med; du 

ved sådan, så finder vi ud af..”.  Han refererer til, at Signe har været på skole og: ”Hun 

havde noget med noget drejning, jamen nu skal vi begynde at fokusere lidt mere på 

drejning her på et tidspunkt, ikke også..”. Signe har også selv henvendt sig vedrørende 

manglende drejning. Det har resulteret i, at hun nu arbejder ved drejemaskiner, som 

hun betegner som: ”nogle avancerede maskiner”.  

 

Det kønsmæssige aspekt  

Signe er på en arbejdsplads, hvor der i produktionen kun er to kvinder. Hun har det godt 

med kulturen på en mandearbejdsplads og foretrækker den frem for en arbejdsplads 

med overvejende kvinder. Hun har tidligere arbejdet på en arbejdsplads med primært 

kvindelige ansatte og kan derfor sammenligne to kulturer: ” Det er en hel anden måde, 

man er sammen med sine kollegaer på. Der foretrækker jeg helt klart at have flere 

mandlige kolleger, fordi de er mere sådan…De er lige lidt mere fri i deres, hvis man 

måske lidt bedre.. Altså jeg føler bedre man kan regne med, hvad de siger. Altså at det er 

nemmere at finde ud af, hvor man har folk henne”.  

 

Hun tilføjer, at mændene er mere direkte i deres sprog, og at hun foretrækker det frem 

for en sprogbrug, hvor man skal tolke, hvad der bliver sagt.  

 

Det sker, at mændene har nogle forudfattede meninger om Signe, fordi hun er kvinde. 

F.eks. talte man en dag om jagt, og her var det tydeligt, at de ikke forventede, at hun 

kunne håndtere våben. Men sådan forholder det sig ikke: ”Nu har jeg så været 

juniorskytte i flere år, da jeg var barn og også som voksen. Så jeg ved udmærket, 

hvordan man holder ved en riffel. Men jeg tager ikke med ud for at skyde lerduer og 

rådyr og sådan noget”. Hun mener dog, at mændene tager knap så meget gas på hende, 

som de gør på hinanden. Men hun finder det rart at kunne lave sjov med hinanden. Efter 

at have lavet observationer på virksomheden, må man sige, at det at lave sjov med 

hinanden er en vigtig del af kulturen.  
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Muligheder og barrierer for udvikling af høj fagidentitet 

Betingelserne for udvikling af en høj fagidentitet er generelt til stede på virksomheden. 

Det fremgår ikke mindst af den lærlingeansvarliges synspunkter. Han har interesse og 

engagement for uddannelsen af lærlinge og har perspektiver for den, som en del af 

virksomhedens omdømme og ønsket om at have en kvalificeret arbejdsstyrke. Han taler 

i den forbindelse om oprettelse af et uddannelsesakademi, en særlig afdeling, hvor 

lærlinge får deres praktiske og teoretiske uddannelse. 

 

Man får indtrykket af, at oplæring og uddannelse har en høj prioritet på virksomheden 

og at der faktisk anvendes megen tid herpå. Signe er også tilfreds med 

oplæringsforholdene, men ville gerne, om der var afsat mere tid til, at lærlingene kunne 

få en mere grundig vurdering af deres faglige og personlige udvikling. Adspurgt om 

denne, svarer hun: ”Jeg synes selv jeg har været igennem en god personlig udvikling i 

min tid her på virksomheden”.  

 

Signe virker som en engageret og dygtig lærling og som en person med en klar holdning 

til vigtigheden af at levere arbejde på et kvalificeret niveau. Især hendes interesse for 

det programmeringsmæssige, for grundighed og præcision tyder på en bevidsthed om et 

højt kvalifikationsniveau. Den overvejende del af oplæringen er foregået på et niveau 

med krav om tænkning og fordrer, at hun har en god talforståelse, grundlæggende 

matematiske færdigheder. Hertil kommer en god forståelse for materialer og værktøjer 

samt en god teknisk sensibilitet. Hun anvender helt overvejende metodiske 

kvalifikationer, men i diskussioner med andre også kommunikative kvalifikationer 

særligt programmeringsopgave.  

  

Skønt hun foretrækker at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne, så er hun ikke 

interesseret i at kunne vælge og prioritere opgaver eller mangler initiativ til at kunne 

gøre det. Dette er et vigtigt led i udviklingen af en høj fagidentitet, men hun siger 

samtidig, at hun er bevidst om dette forhold. Hun ønsker ikke at videreuddanne sig pt., 

men det skyldes overvejende familiemæssige forhold. Til gengæld vurderer hun, at der 

er mange muligheder for beskæftigelse med en uddannelse som industritekniker, også 

som følge af, at hun har gået på talentspor.  

 

Man får indtrykket af, at Signe er fagligt dygtig. Hun tror, at hun ville have været 

dygtigere, hvis hun kun havde haft én praktikplads (den nuværende): ”Sommetider føler 

jeg, at jeg er lidt bagud. Men må jo også konstatere, at når man kigger på mine 

karakterer, så er det nok ok.”. Desuden tyder andre ting på, at hun er dygtig. Dansk 

Metal har i samarbejde med firmaet Lockheed Martin valgt at sende tre lærlinge til USA 

på Lockheed Martins fabrik for at arbejde: ”Og der spurgte de så, om jeg ville deltage”.  

 



 

Side 60 af 209 

Der var kun tre fra hele landet, der kunne deltage, og der var 18 med i opløbet: ”Det fik 

jeg så desværre afslag på, men ellers, hvis de mener, at jeg kunne ansøge om det og var 

dygtig nok til det, så må det jo være en indikation på, at de mener, jeg kan noget”. 

  

Muligheden for at udvikle en høj fagidentitet er afgjort til stede pga. et ret højt 

kvalifikationsniveau i oplæringen og svende med stort engagement for at dele ud af 

deres viden. Hertil kommer en stigende interesse fra ledelsesside i at uddanne 

kvalificerede faglærte og give virksomheden en uddannelsesprofil.  

 

Signe ser lyst på fremtiden rent arbejdsmæssigt: ”Jeg vil måske læse videre til 

noget..Man kan få noget uddannelse inden for robot og automation. Og drift. Og sådan 

nogle ting”.  

 

Hun siger samtidig, at hun ikke skal i gang med noget det næste stykke tid, så længe hun 

har små børn. På længere sigt kunne hun tænke sig at blive produktionsteknolog eller 

maskiningeniør: ”Men det tænker jeg, at den plan laver jeg senere. Men der er mange 

muligheder med den her uddannelse, og der er mange muligheder for job. Der er jo rigtig 

mange steder, man kan specialisere sig inden for faget”.  

 

I forlængelse af talen om fremtid understreger hun, at det er en fordel at have gået på 

talentsporet: ”Det ved jeg fra andre, jeg har snakket med inden for faget, at dem der har 

taget talentsporet har haft nemmere ved at få nogle mere specialiserede opgaver eller er 

kommet til at sidde som konstruktør uden måske at have en decideret 

konstruktøruddannelse. Så på den måde kan det godt åbne op for mere end, hvis man 

”bare” er almindelig industritekniker”. Talentspor blev indført med 

erhvervsuddannelsesreformen fra 2015, så Signe refererer her til de elever, der var 

optaget på uddannelserne under center of excellent (CoE), som kan anses at være en 

forløbet til talentspor. 

 

Industriteknikerlærlingen Hans 
 
Hans på 39 år er voksenlærling i en mellemstor familieejet industrivirksomhed. Der er 

konstant 9 til 10 lærlinge på virksomheden. Da vi møder Hans, er han i gang med 

praktikperioden mellem 2. og 3. hovedforløb og er dermed midt i sin uddannelse.  

 

Erhvervsvalget  

Hans er oprindelig uddannet inden for en anden teknisk erhvervsuddannelse, men har 

været udsat for en arbejdsulykke, der betød, at han måtte skifte erhvervsretning. Han er 

med andre ord under omskoling, men han har valgt ikke at få sin nye 

erhvervsuddannelse forkortet. Han overvejer at læse til ingeniør, efter at han er udlært 
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som industriteknikker. Denne overvejelse har grundlag i, dels hans arbejdsskade, dels 

almindelig nedslidning efter mange års arbejde i sit tidligere erhverv.  

 

Han er glad for sit valg af uddannelse: ”Det er det bedste, jeg har gjort i mange år, det er 

at begynde på noget nyt, fordi så lærer man også at se det på lidt en anden måde og 

sætter pris på noget andet. Også for min, jamen min krops skyld også. Så det er lige så 

meget dét”.  

 

Oplæringen 

Det er vigtigt for virksomheden at have lærlinge. Dels fordi – som produktionschefen, 

Christian, fortæller – der er brug for fagligt dygtige medarbejdere i dansk industri, dels 

har virksomheden et stor behov for arbejdskraft. Det er ansøgernes holdning til 

arbejdet, der er afgørende for, om de bliver ansat som lærlinge. Lærlingene kan være 

unge som voksne og af forskellig etnicitet. Christian har kun været ansat på 

virksomheden omkring et halv år, men fortæller: ”.. i den, i opgangstider som det vi har 

haft nu her, har jeg brugt et halvt år på at skaffe fire medarbejdere. Det holder ikke.”. 

Virksomheden vil gerne være selvforsynende med det, han kalder ”videntung 

arbejdskraft”. 

 

Organiseringen af oplæringen 

Det er Christian, der har det overordnede ansvar for oplæringen, og han fortæller, at de 

er ved at udvikle og omlægge en anden form for lærlingeuddannelse.  

Planen indeholder uddannelsesmålene og indholdet af skoleopholdene og er 

karakteriseret ved at beskrive hvilke mål, der skal være for lærlingens arbejde med fx at 

dreje, inden de skal videre til næste afdeling: ”Og det, vi konstaterede, vi starter sådan 

meget traditionelt, med at sige: ”Hvad skal de lære, hvad skal de kunne”, og sådan 

noget. Og så var der nogle ord, der blev ved med at dukke op, igen og igen og igen…. Og 

det handler om holdninger”. En af de kvalifikationer der betyder meget for Christian, er 

for lærlingene, som for andre ansatte, at de har blik for organisationen og det samlede 

flow i produktionen og dermed, at de er afhængige af hinandens arbejde. 

 

Lærlingenes holdning til arbejdet betyder meget for Christian: ”Vi har også en attitude 

over for hinanden. Vores sikkerhed, altså det, altså den sikkerhed at man skal kunne gå 

trygt på arbejde uden at komme til skade eller et eller andet…..Og så skal de selvfølgelig 

holde tingene i gang. Altså når noget skal igennem produktionen til en aftalt tid eller en 

eller anden aftalt proces, så sørg nu for, at det sker. Og hvis du kan lave korrigerende 

handlinger, sådan så du kan nå at rette op på noget, så gør det. Altså… Holdningen er, 

lad nu være med at være ligeglad.”.  Det er med andre ord ikke kun de faglige 

kvalifikationer, som Christian vægter hos medarbejderne. Overgribende kvalifikationer 

er vigtige.  
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Den plan, som Christian omtaler, vedrører ikke oplæringen af Hans. Vi ved ikke hvorfor, 

men det er vores vurdering, at den nye form for oplæring ville passe godt til hans behov. 

Hans synes fx også, at man som medarbejder skal rotere mere mellem opgaverne: 

”Fordi, så lærer man også at se på en anden synsvinkel, og det tror jeg virkelig er sundt, 

fordi… Og det er ingen negativ overhovedet, men jeg tror… Man skal ikke sige, at man er 

færdig med at lære, aldrig, fordi det er man ikke”. Hans ved, at man tidligere roterede 

rundt i virksomheden efter hvert skoleophold, nu ved han ikke så meget om, hvad der 

skal ske for ham. Vi vurderer, at det godt kan give Hans en følelse af usikkerhed. 

 

Virksomheden har deres eget kvalitetssystem, som er baseret på sidemandskontrol. At 

der fortsat skal arbejdes med udvikling af kvaliteten i virksomheden, illustrerer Christian 

med følgende eksempel: ”Jamen, prøv (…), man starter med en drejeproces, fordi at 

drejning er jo… hvis jeg nu siger, det er en tredjedel af vores operationer, men det er 80 

eller 90 % af vores kvalitet, der bliver lagt i drejeafdelingen… og 80% af de fejl vi laver, 

laver vi i drejeafdelingen. Ikke fordi de er dummere, men fordi at de simpelthen har så 

mange krav, de skal leve op til.  

 

Et andet vigtigt forhold ved virksomhedens nye lærlingeplan er, at lærlingene skal lære 

at være en fleksibel arbejdskraft:” Det fint nok, at du synes at du gerne vil uddannes og 

være supermand i at stå ved den maskine, men hvis nu ikke der er ordre til den i morgen, 

så har jeg brug for, at du går et andet sted hen og gør noget, du ikke er vant til. Og det 

at kunne sige, nu tegner jeg på et stykke papir, to store boller, hvor der er et overlap 

imellem, og så sige at jeg har to medarbejdere, der skal kunne køre den tredje maskine, 

eller de skal kunne overlappe til hinanden. Den fleksibilitet skal lærlingen have. Men det 

skal vores andre medarbejdere også. Og den holdning til, at det er sådan vi gør, det kan 

også være det er en anden afdeling, de skal kunne gå over i. Og gøre noget som de slet 

ikke plejer at gøre… det her med at kunne overlappe. Det er helt essentielt, at man får en 

holdning til, at man er en del af en virksomhed, og en virksomhed har skiftende behov”. 

Udvikling af fleksibilitet er med andre ord ikke kun noget, der angår uddannelsen af 

lærlinge, men er også et mål udviklingen af den faste medarbejderstab i produktionen. 

 

Sidemandsoplæringen skal fortsat, som i dag, være det styrende princip, fortæller 

Christian. Det er nu ikke en sidemandsoplæring, vi oplever, da vi observerer Hans. Da vi 

møder ham, er han i gang med at dreje, og i drejeafdelingen er det Peter, som i det 

daglige oplærer Hans. Han er uddannet maskinarbejder i virksomheden for 20 år siden. 

Peter har ikke en plan for, hvordan oplæringen skal foregå: (om en plan, red) Nej, altså… 

Det, det, det er ikke noget, jeg bestemmer, altså….Jeg gør jo bare det bedste, jeg kan, 

ikke også”. Han skal lære ham det, der nødvendigt i forhold til maskinerne, og de 

opgaver, som der er: ”Og så må der jo være nogle andre, der overtager noget andet, han 

skal lære også, ikke også?”. Det er Peter, der bestemmer hvilke opgaver, Hans skal 

arbejde med, og han giver ham de nødvendige instruktioner, råd og vejledning.  
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Det med at oplære lærlinge er noget, der, for Peter, er kommet gennem årene. Deres 

tidligere værkfører fik selv flere og flere opgaver og gav oplæringen fra sig. Peter oplever 

ikke, at der er prestige forbundet med at være oplærer, men han kan godt selv være 

stolt af det:” Man kan da godt føle sig lidt stolt af, at man kan… at man har en viden, 

andre de kan have gavn af, ikke også? Christian fortæller os, at Peter er en af de svende, 

som altid skal have noget at gøre med lærlingene, og det vurderer vi er en anerkendelse 

af Peter, som oplærer. 

 

Hans vil gerne være dygtig og være stolt af sit arbejde, for som han siger, der er jo 

mange om buddet. Den faglige stolthed oplever han ikke decideret bliver understøttet i 

virksomheden. Svendene, mener han, har også en faglig stolthed, men de holder fast 

ved de maskiner, de nu engang står ved: ”Nej, (om den faglige stolthed bliver 

understøttet, red.) ikke af virksomheden. Altså, selvfølgelig skal det være i orden, men 

det… Jamen, selvfølgelig svendene er da… har da også en faglig stolthed, og de har gået 

her i mange år og måske også nogen, der har gået her i for mange år, men det… Og så 

mener de, at det er sådan, det skal være, der er måske også nogle, der kigger sådan 

lidt… går i deres egen lille boks, at de kan kun stå ved de her maskiner, og sådan noget… 

Og det… men det er jeg sgu ikke ræd for at sige til dem”.  

 

Når vi taler om det, Hans omtaler som stolthed, peger han på den socialisering, han fik i 

sit tidligere erhverv, hvor der var direkte afregning i kunderelationen – ingen kvalitet, 

intet salg. Men han refererer også til, at man skal kæmpe for det, man gerne vil opnå: ” 

(i) min familie. .. Der skal kæmpes for det….Det hjælper ikke bare at sætte sig ned og tro, 

det hele det bliver givet…jeg kører 100% efter, at du yder før, du kan nyde…og så må du 

hellere yde 120 % … det skal nok blive din tur en dag…Sådan ser jeg det. 

 

Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen 

På virksomheden produceres der emner af få stykker og i serier op til 500 stk. Alt efter 

seriens størrelse bliver der løbende foretaget en stikprøvekontrol på drejeprocessen. En 

kollega inddrages i stikprøvekontrollen, ligesom der også er en kollega, der kontrollerer 

en opstilling af en maskine, inden en serieproduktion sættes i gang. Denne form for 

sidemandskontrol gælder for alle i produktionen. 

 

Vi ser Hans arbejde med at dreje en produktion, der skal igennem to drejeprocesser. 

Efter første proces ser vi Hans kontrollere en række af emnerne med en skydelære, 

herefter sliber Hans, med et mindre manuelt værktøj, hvert element for rester fra 

drejeprocessen. Elementerne bliver også aftørret med en klud og bliver lagt på plads på 

båndet, som skal føre elementerne ind i maskine til den anden og endelige drejeproces. 

Hans renser kløerne og maskinrummet, inden han begynder at stille maskinen op til 

næste og sidste drejeproces. Hans er omhyggelig med rengøringen af kløerne, men 
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fortæller, at det er ikke alle, der er det. Mens Hans arbejder med opstillingen af 

maskinen, anvender han en række manueller værktøjer, som han løbende lægger på 

plads efter brug. Arbejdstempoet er stille og roligt. Vi vurderer, at når hans arbejder 

med disse opgaver, udviser han kvalifikationer på både et sensomotoriske og perceptiv-

rutiniseret niveau. Hans laver en form for prøvekørsel og justerer på maskinen, både 

manuelt og teknisk og udviser her en form for sensibilitet overfor, hvordan maskinen og 

materialet opfører sig. Denne sensibilitet må være baseret på hans erfaringer med at 

dreje.  

 

Hans virker omhyggelig med sit arbejde og giver udtryk for at være stolt over sit arbejde. 

Om sin klargøring af maskinen fortæller han: ” Det er jo også igen ens stolthed, du ved, 

ved faget jo, ikke og så…hvis… jeg sender lort videre, så bliver den også endnu mere lort, 

der kommer ud i den anden (…), eller kommer slet ikke ud…og det er der jo ikke nogen, 

der er interesseret i… jeg vil gerne gøre det ordentlig, altså, jeg ved også, hvordan jeg 

ville have det, hvis jeg stod som nummer 2 i fødekæden, og jeg ikke fik noget nede fra os 

af, som var i orden. Så kan jeg ikke lavet noget… Du kan ikke lave en lort til en lagkage, 

det kan du bare ikke”. Hermed giver Hans udtryk for, at han har nogle af de 

organisatoriske kvalifikationer, som Christian efterspørger, nemlig at sørge for at 

’fødekæden’ i produktionsprocessen holdes i gang, og at hvert delprodukt opfylder de 

nødvendige kvalitetskrav. 

 

Da han er ved at være færdig med opsætningen af maskine og har justeret kløerne, 

henter han sin oplærer, Peter, og de gennemgår sammen indstillingen af maskinen.   

Samtidig med at han efterser elementerne efter første drejeproces, snakker vi lidt om 

produktionen, skoleforløbet og sammenhængen mellem hans skoleophold og 

praktikken. Hans fortæller, at lige ved siden af drejeområdet er der et rum, hvor 

opgaverne bliver programmeret. Når de i afdelingen får en produktionsopgave, har 

konstruktørerne beskrevet dimensionerne og materialet for elementerne. Herefter er 

det industriteknikkernes opgave at udvikle programmet, som kan dreje det ønskede 

element. Han har prøvet at deltage i dette arbejde, men ikke på den serie, vi ser ham 

dreje. Han giver udtryk for, at han godt vil inddrages noget mere i 

programmeringsarbejdet. Han fortæller også, at de styresystemer, de anvender på 

skolen er nogle andre (mere avancerede) end dem, de bruger på virksomheden. Det 

med, at han gerne vil inddrages noget mere i programmeringsopgaverne, vender Hans 

tilbage til, da vi snakker sammen om uddannelsens forløb indtil nu: ” Men det er jo fræs. 

Det er jo fordi, det er der, jeg hænger…Det er der slet ingen tvivl om…det er jo ligesom i 

dag, så der… Det er bare at trykke grøn knap, jeg har ikke prøvet at lave et program. Det 

er det, der er noget pis.” 

 

Peter fortæller, at oplæringen af Hans følger de ordrer, der nu engang er på værkstedet. 

Og han må så instruere og hjælpe Hans i forhold til, hvad han er i stand til at udføre.” Jeg 
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tager den ordre, der kommer. Og så tager vi udgangspunkt i den. Og så stiller vi op, og så 

kan det være, at det er en af de meget mere kompliceret ift. nogle af de lette emner, vi 

har…. Og så må vi tage den hen af vejen der. Jo dygtigere Hans er, jo mindre instruktion 

og jo mere ansvar får han: ”Jo, men altså… Jo længere de er i faget, ikke også? Jo mere 

de kan, jo mere frihed får de også,..Vi skal jo lære at stole på hinanden også, ikke også? 

Og det gør vi jo.”  

 

Hans er glad for drejearbejdet, fordi det kræver tænkearbejde og giver ham indsigt i de 

processer, der foregår i maskinerne. Hans oplevelse af at fræse er modsat, men han 

mener, at det kunne være anderledes: ”programmet er læst ind, og i morges da jeg kom, 

jamen du skal gøre sådan, sådan og sådan, og så i går fik jeg en instruktion i at skifte 

fræseren, hvis den er slidt. Også spørger jeg om, hvor lang tid den kunne køre, jamen det 

vidste hun ikke. Den har så kørt hele natten, og den kører endnu. Så det… det… Det er 

fint nok, men jeg kan finde ud af at skifte den nu, og det er super. Men det er bare at 

trykke grøn knap og så blæse rent, sætte nyt emne i, trykke grøn knap… (det er) nogle af 

vores folk, der har lavet det (programmet). Det er bare det… Jeg vil gerne have indsigt i 

det”.  Hermed fortæller Hans to forhold omkring sin kvalificering. For det første at 

drejeopgaverne i modsætning til de fræseopgaver, han har udført, kvalificerer ham på 

det kvalifikationsniveau, vi kalder tænkning. For det andet peger han igen på, at han, 

efter egen opfattelse, ikke bliver inddraget nok i industriteknikerens arbejde med at 

programmere og dermed ikke bliver kvalificeret til at planlægge, hvordan maskinerne 

skal bearbejde råmaterialet til de færdige emner. 

 

Hans fortæller, at det er fint med sidemandskontrollen, men han skal også skrive en 

masse papirer på de kontrolmålinger, han selv laver på emnerne. Han fortæller, at det er 

noget, han skal gøre, fordi han er lærling, og han synes egentlig, at det er spild af hans 

tid: ”Og det er også fint nok, det er slet ikke det. Men hvis det var sådan noget, de ville 

bruge de der papirer, jeg har brugt en time på at sidde og lave…( hvad papirerne bliver 

papirerne anvendt til )..Aldrig en skid. Det er da bare for at …. Så kan man sige, at man 

har lavet dem. (…) jeg bare skrev 400 tal på den, det vil de da… De ville aldrig kontrollere 

det alligevel. Det er det, jeg synes, der er helt håbløst, det… Fordi det er også det, jeg 

mener, de ville aldrig sætte en svend til det, fordi det ville aldrig kunne betale sig. Så 

kunne det være, at de brugte det til noget. Sådan noget det synes jeg, det er unødigt 

arbejde… det er bare en kontrol af en kontrol. Og sådan noget, det… Det mener jeg, det 

er spild af penge…Men, det er bare, det er sådan de vil have det, og så får de det sådan. 

Det er fint nok med mig, og så må de bare betale for det…Hvis de har råd, så har jeg tid” 

 

Tid  

Selvom Hans fortæller, at han godt ved, at han bruger lidt ekstra tid til at kontrollere, om 

han gør tingene rigtigt, er han ikke i tidsnød. Han bruger ekstra tid, fordi han kan være 

lidt nervøs for at ødelægge noget, og fordi han ved, at det kan være farligt at arbejde 
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ved maskinerne, hvis emnerne ikke er spændt ordentligt fast. Der er ingen tidsnorm for 

hans arbejde, som han siger: ”Ikke andet end min egen… Det kan jeg også sige dig, den 

første måned, jeg var rystet. (Hans sammenligner med sit tidligere erhverv, red.). .for der 

var jeg vant til, ..vi har en akkord vi skal følge. Så kommer man herned, så står folk og 

kigger på klokken, når vi skal begynde klokken halv 7, så står de bare og kigger på den 

indtil den bliver halv 7, i stedet for at komme i gang… de siger jeg har damp, og det er 

fint med mig, men så kom da i gang selv”. Hans giver her udtryk for en kritik af kollegers 

holdning til, hvad de skal yde i forhold til betalt arbejdstid.  Fra sit tidligere erhverv 

kender han med andre ord til at blive presset på tiden og udføre akkordarbejde, men 

sådan er det slet ikke på den her virksomhed, måske snarere tværtimod. Hans har 

oplevet, at der er blevet stukket lidt til ham, fordi han er (for) hurtig: ”Hvis jeg kan være 

dobbelt så langt foran det, uden at have forstand på det, så er der jo noget, der ikke 

hænger sammen”. Om sit tempo forklarer han videre: ” Men det er jo også noget, der er 

kommet ved, at jeg har lært det langsomt, ikke også? Men det er jo, det er jo heller ikke 

noget jeg kunne første dag, overhovedet ikke. Det er ikke det.” 

 

Dispositionsmuligheder 

Hans drejer de emner, som han bliver sat til at dreje. Han fortæller, at jo bedre han gør 

sit arbejde, jo bedre opgaver får han at arbejde med. Man kan sige, at Hans, efter sin 

egen opfattelse, kan påvirke sine dispositionsmuligheder ved at gøre sit arbejde godt. 

Dermed får han mulighed for at udvikle sine færdigheder og kompetencer. Ellers består 

hans dispositionsmuligheder i, hvordan han arbejder med at indstille maskinerne, 

efterbehandle emnerne og sikre sig, at emnerne overholder de tolerancer, der er 

beskrevet. Her midtvejs i uddannelsen arbejder han så selvstændigt, som han selv 

ønsker. Han kan på eget initiativ bede om hjælp hos sin oplærer. Men Hans fortæller 

også, at han oplever, at han skal være opmærksom på ikke at overdrive sit behov for at 

få råd og vejledning. Der kan ligge en form for disciplinering af lærlingen ved Peters 

reaktion på for mange spørgsmål til løsningen af en arbejdsopgave. 

 

Hans ved ikke noget om, hvordan oplæringen er tilrettelagt, og hvordan han skal rotere i 

mellem afdelingerne. Vi får et indtryk af, at det gør Hans usikker. Selvom Hans er midt i 

sin uddannelse, tænker han allerede meget på, hvordan han skal klare sig til 

svendeprøven. 

 

Hans synes ikke, at han har indflydelse på, hvornår han får lov til at deltage noget mere i 

programmeringen af, hvordan emnerne skal produceres på maskinerne. 

Programmeringen eller hans manglende færdigheder og kompetencer frustrerer Hans. 

Han oplever, at han bliver nødt til at blive bedre til det, og han oplever det som et 

problem, at skolen og virksomheden ikke anvender de samme styresystemer.  

 

Interaktionsmuligheder 
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Hans oplever ikke, at han får direkte ros eller andekendelse af sit arbejde: ”Men det er 

noget, man selv skal læse mellem linjerne, eller så får du sgu ingenting at vide. Den facon 

har han det fint med: ” jeg mangler ikke noget overhovedet, det er slet ikke det, det må 

du ikke misforstå, men…det er ikke fordi, de skal komme og klappe mig på skulderen, 

men bare det der med, at man har lyst til at tage på arbejde hver dag. Det er det halve af 

det”. Men han fortæller også, at man kan få en indirekte anerkendelse. Hans mener, at 

det sker ved, at man som lærling hurtigere får de gode opgaver og:” man ikke kommer 

over og laver ligeså mange lorteopgaver”. Han tror, at det fungerer sådan på 

virksomheden, at hvis man ikke laver fejl, så får man flere spændende opgaver: ”Jamen 

hernede har man da også nogle steder, hvor man ikke gider at være, ikke også. Men jeg 

har også fundet ud af, at hvis man giver den en ekstra skalle så… Så kommer man ikke de 

dårlige steder hen, hvor man skal være den dumme, der bare trykker grøn knap”. Ved 

spændende opgaver forstår han opgaver, som ikke er så rutineprægede. 

 

Hans kan altid spørge Peter om hjælp, og det gør han, især når han er begyndt på noget 

nyt: ” men når man er ved at køre ind og det… Så vil jeg hellere spørge en gang for 

meget end for lidt”. Han synes, at det fungerer fint, men han er opmærksom på, at det 

også nemt kan blive en dårlig vane for ham bare lige at spørge i stedet for selv at finde 

ud af det.  

 

Hans fortæller også, at Peter er god til at inddrage ham, når han spørger om hjælp: ” 

Jamen jo jo, han spiller den også tit over til mig. Hvis nu det er et hul, der er blevet for 

lille. Hvad skal du så?”. Hans får dermed ikke kun instruktioner i, hvordan han skal 

udføre sit arbejde, men bliver inddraget i en form for dialog om fremgangsmåderne. 

Hans er godt klar over, at Peter jo også har sit arbejde, som han skal videre med: ”.. jeg 

kan altid spørger… der er bare også nogle gange, hvis man har spurgt mange gange, så 

får man også et dumt svar. Og det er også fint nok, det er slet ikke det. Men ellers, i bund 

og grund, så kan jeg altid komme og spørge”. Hans giver her udtryk for, at man som 

lærling også skal overveje, hvor meget vejledning og hvor mange råd, man skal 

efterspørge. 

 

Peter fortæller, at hans tilgang til oplæringen primært består i at anvise handlinger og 

rette fejl: ”Altså jeg går over og kommenterer de ting, der er fejl…siger: ”Jamen, det der, 

det det skal du lige være lidt bedre til, ikke også?”.. og ”Og det skal du lige tænke lidt på.. 

fremover, ikke også? At der er altså lige… når du gør sådan og sådan, så har det altså en 

konsekvens for det, du foretager dig, ikke også?”..Det er ikke noget med, jeg gider at gå 

og skælde ud, fordi det har jeg ikke lyst til…Jeg vil have det godt sammen med mine 

kollegaer derude og… prøve på at det og sige… jamen, på en pæn og fornuftig måde og 

fortælle dem og sige: ”Jamen, ved du hvad, det der var ikke lige hensigtsmæssigt og… du 

skal lige prøve at huske det der næste gang, ikke også?”..Og så snakker vi sådan set ikke 

rigtig mere om det, ikke også? Men så må de også godt huske det:” Det kan så være, 
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man bliver lidt mere knotten næste gang, fordi at, hvis de laver en, den samme fejl igen 

næste gang, ikke også?”.  

 

Peter fortæller, at de unge kan have en anden tilgang til arbejdet: ”Nogle af de helt unge 

mennesker vi har inde i huset, de… de har ikke samme idé om tilgange til tingene, som 

nogle af de ældre har, der har været ude og arbejde før. Men man kan godt mærke at 

de, det er sådan ligesom at de, det bliver mere og mere afslappet forhold til at… ”Nå, 

jamen det, det betyder da ikke så meget, vel, altså”….. At der er nogen, de, de… De synes 

det er mere spændende og stå og taste på deres mobil, ikke også…Mens man prøver at 

forklare dem et eller andet oppe på skærmen, ikke også? .. Altså, så, så, siger man, så vil 

det jo næsten ikke betale sig at lære en person noget, vel? Fordi…hvis de ikke er 

interesseret i det alligevel,… det ligner jo ikke noget, at de kommer og sige, jamen jeg vil 

gerne lære faget, ikke også, men så når man så vil fortælle dem noget, at de så har fokus 

helt andet sted, end det de skal”. Lærlingens attitude i forhold til arbejdet, fortæller 

Peter, har dermed en indflydelse på, hvilken form for oplæring de får hos Peter. 

 

Hans synes, at der er mange dygtige kolleger i virksomheden, og han er opmærksom på, 

at det tager tid at blive dygtig: ”Så jeg er godt klar over, jeg kan ikke blive ligesom dem 

bare fra dag til dag, og det tager også mere end 4 år. Jeg er ikke udlært efter 4 år”. Han 

beskriver deres dygtighed som noget intuitivt: ”De kan se løsningen inden, den er der ” 

og ved at de har et stort fagligt overblik: ”Og så kommer de ind og spørger inde fra 

kontoret: ”Kan vi lave det her?”. ”Ja, hvis vi får det og det, så kan vi gøre det, ellers kan vi 

ikke”…Og de kan se det ud fra en tegning, når kunden kommer og siger ”vi skal bruge det 

og det”, ”nå, men så skal vi bruge det og det og det”. 

 

Det er svendene i drejeafdelingen, der selv bestemmer, hvordan de vil tilrettelægge 

drejeprocesserne. Der kommer en overordnet beskrivelse fra den tekniske afdeling, men 

herefter programmer de selv fremgangsmåden. Peter fortæller, at blandt svendene er 

der enighed om, at de anvender den samme fremgangsmåde. På den måde kan de 

bedre overtage arbejdet for hinanden. De kan godt ændre på fremgangsmåderne, men 

det er ikke helt klart, hvordan det foregår. På den ene side, bliver nye ideer ikke 

godtaget, for deres erfaringer betyder meget, fortæller Peter: ”Vi kan jo hver nogle ting, 

ikke også? Og har nogle ideer og meninger om hver… om de samme ting, ikke også? At 

det skal være på den og den måde, men vi har ofte snakket om at, at… om man ikke 

kunne gøre det på den og den måde, også er der nogle andre, der er kommet og sagt: 

”Kan vi ikke gøre det på den og den måde”, så siger vi, jo, princippet så kan vi godt gøre 

det, men vi foretrækker at gøre det stadigvæk på den gamle måde, fordi sådan og sådan 

og sådan, ikke også? Fordi der er flere af os, der kender det system, ikke også? Og vi vil 

gerne bibeholde noget, vi gerne kender i forvejen, det er det der med at… at trække 

proppen op også gå ind også sætte den i et andet sted, ikke også? Men Peter giver også 

udtryk for, at han godt ved, at der kan eller skal ske forandringer: ”Men selvfølgelig skal 
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vi flytte os, det er ikke det”. Og det sker åbenbart, for Peter fortæller også, at de ændrer 

på procedurerne: ”Altså, vi har også nogen der kommer og siger: ”Jamen, kan man ikke 

gøre det på den og den måde?”  Så står man og tænker på, jo hvorfor (…), ikke? Altså, i 

princippet (…), så ville det være noget nemmere at gøre det på den måde. Og så… Så 

laver man om på det….Det kan godt lade sig gøre at lave om på nogle ting.  Fordi man 

kan se, at det er nemmere, man har bare ikke tænkt den tanke…”. 

 

Når Hans ikke deltager mere i programmeringsarbejdet, end han gør, kan det have 

noget at gøre med, at han kun er midt i sin uddannelse, men når Peter fortæller om, 

hvordan svendene arbejder med programmeringsopgaverne, er der noget, der tyder på, 

at der kan være mekanismer i arbejdsfællesskabet i drejeværkstedet, der kan opleves 

ekskluderende af en lærling. Det kan tilsyneladende være svært for en lærling at byde 

ind i arbejdsfællesskabet mellem svendene, hvor der er aftalt fælles normer for, hvordan 

man håndterer programmeringsopgaverne.  

 

Hans befinder sig fint på arbejdspladsen, han synes, at der er et godt miljø. Man bliver 

drillet lidt som lærling, men det er ok: ”Jamen, selvfølgelig skal man bare grine af det… 

Dem der ikke kan tåle det, så skulle de ikke gå i lære. Sådan ser jeg på det, fordi det… Jeg 

bliver også udlært en dag, så…” 

 

Alle medarbejdere på virksomheden spiser i samme kantine, hvor der serveres en 

frokostbuffet. Når der spises frokost sidder man afdelingsvis ved de forskellige borde. 

Selvom Hans befinder sig godt, giver han også udtryk for en vis form for kritik af 

arbejdsfællesskabet. Han synes, at kollegerne kan være ufleksible og nøjeregnende med, 

hvornår de begynder deres arbejde om morgenen. Han fortæller også, at der er kolleger, 

der synes, at han arbejder for hurtigt, hvilket er en kritik, han slet ikke tager sig af.  

Måske har Hans nogle vanskeligheder ved at tilpasse sig normerne i arbejdskollektivet. 

 

Talent 

Christian er forholdsvis nyansat og kender ikke noget til talentspor, eller at Hans er 

talentelev. Men da vi taler med ham om det, konkluderer han, at så vil han for 

eftertiden kun have elever på talentsporet som lærlinge.  

 

Hans fortæller, at han blev opfordret af virksomheden til at blive talentelev: ” det var 

fordi at, jeg ville gerne have lidt flere udfordringer, … Det er jo nemt bare at blive 

talentelev, og så skulle jeg bare kontakte skolen og sige at… Det er ikke alle, der er det 

herude, overhovedet ikke, det er slet ikke det. At de kan også se hvem der måske, har lidt 

mere lysten til det. Også blev jeg tilbudt det, og så ringede jeg derind, og det kunne jeg 

godt komme med på. Og det er også fint, og det er. Han kan slet ikke forestille sig at gå 

på det ordinære forløb:”…( om eleverne på det ordinære forløb) . så lallet i deres 

omgangstone og deres måde at være på. ..Jamen, det er børnehave derinde. At være 
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talentelev passer godt sammen med Hans´ ambitioner om at blive en faglig dygtig 

arbejdskraft. 

 

Peter kender ikke noget til, at Hans er talentelev. Forespurgt om hvad en god eller dygtig 

elev er, fortæller han, at: ”Altså… som jeg siger, ikke også, jeg lærer dem op på den 

måde, jeg kan, ikke også. Og hvis de så går hen og får det rigtig godt med det, ikke også. 

Og de har noget de kan bygge videre på, ikke også. Jamen så kan jo altid sige bagefter, 

jamen de fik en topkarakter, så kan man sidde og måske klappe sig selv på skulderen, 

ikke også?”. Når en elev får en god karakter, så kan Peter opleve, at det har han bidraget 

til: ” Måske ikke så meget, men man har også været ind over”. 

 

Skole – virksomhedssamspillet 

Hans er kritisk over for det, der foregår på skoleopholdene: ”Fordi, jeg føler ikke, at jeg 

får de redskaber, jeg skal have til at gøre det…”.  Han synes, at skolen har optaget for 

mange elever, og han er kritisk over for lærernes kvalifikationer: ”Og lærerne, de er helt 

væk derinde, de kan slet, slet ikke følge med, og jeg mener ikke deres faglige niveau er 

på højde med det, de skulle være…(…)..Nej, for det går så stærkt i øjeblikket. De kan… 

Nogle af dem, det er jo 10 eller 15 år siden, de har været ude i en virksomhed…Så de aner 

ikke hvad der sker. Altså, de kan godt sætte sig ind i en maskine derinde, men det kan 

godt være den maskine, det var for 15 år siden, man brugte den….og især på et 

talenthold, hvor de vil kræve noget mere af os, så skal de også være opkvalificeret til det. 

Men han er også godt klar over, at vurderingen kan hænge sammen med hans egne 

ambitioner: ”Jeg sætter mig ikke tilfreds med et 7-tal… eller…”. Og han giver udtryk for 

nervøsitet over, om han kan nå at lære det, han skal. Dels synes han, at der er det 

problem, at skolen og virksomheden ikke anvender det samme styresystem til 

programmering, dels skal han anvende skolens til svendeprøven. Det har han svært ved 

at forestille sig, at han kan nå at lære på så højt et niveau, som han gerne vil: ”Så er det 

jo bedre, at man bruger det til dagligt… Og det er det der irriterer mig af helvede til…At 

vi ikke kan komme til at øve det noget mere herhjemme”. 

 

Hertil kommer, at han har erfaringer med at være meget plaget af eksamensnervøsitet, 

der går en sort klap ned for ham til eksamen: ”Jeg har, men det… og jeg vil faktisk ikke 

sige, at det er blevet bedre med årene. Jeg synes faktisk, det er gået den anden vej, 

fordi…det er nok også ved, at man stiller større krav til sig selv”.. 

 

Han har forsøgt at snakke om problematikken i virksomheden: ”Men, så får man bare at 

vide, nå men, det program det kører vi ikke herhjemme. Nå….. de er jo lige glade, det 

skal bare køre hernede, og der skal bare så meget igennem som muligt”. 

Hans mener ikke, at der er den store kontakt mellem skolen og virksomheden. 

 

Muligheder og barrierer for udvikling af høj fagidentitet 
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Hans er voksenlæring og har i sit oprindelige erhverv også udviklet en fagidentitet. 

Denne kender vi ikke så meget til, bortset fra, at Hans selv fortæller om, at han er vant 

til at arbejde effektivt og have et blik for kunderelationen. Vi får indtryk af, at det er 

hans tidligere erhvervserfaringer, som danner udgangspunkt en del af den kritik, han 

retter mod sine kollegaer. Han beskriver dem som nøjeregnende med tiden, man 

begynder ikke får arbejdstiden falder i slag, og man skal ikke arbejde for hurtigt. Han 

giver også udtryk for, at han kan opleve, at kollegerne ikke er så fleksible, som han 

synes, de burde være. Hans giver også udtryk for en kritik af oplæringen i virksomheden. 

Dels oplever han ikke, at han får informationer om, hvad der skal ske fremover, skal han 

rotere mellem afdelinger eller ej, dels er han kritisk over for den måde, han skal udføre 

den skriftlige kontrol af det arbejde, han udfører. Han mener, at der er noget i dette 

arbejde, som han bliver sat til ’bare’ fordi, han er lærling.   

 

Bortset fra det, giver Hans udtryk for, at der er et godt arbejdsmiljø, og at han befinder 

sig godt. Hans er ambitiøs og vil gerne være en rigtig dygtig industriteknikker. Han kan 

være bange for, at der er barrierer for, at det skal lykkes. Både i skoleundervisningen og i 

oplæringen, hvor han især er nervøs for, om han kan komme til at få tilstrækkelige 

kvalifikationer inden for programmering. Hans fortæller også, at han altid er nervøs til 

en eksamen, og at det kan få indflydelse på hans svendeprøve. Han oplever, at en sådan 

nervøsitet forværres ved, at man ikke har de samme styresystemer på skolen og i 

virksomheden, og dermed er han bange for, at han ikke kan øve og træne, det han skal 

kunne til svendeprøven.   

 

Men Hans er motiveret og udviser et personligt drive. Tilrettelæggelsen af udviklingen af 

hans kvalifikationer inden for drejning giver ham løbende udfordringer, der kan 

understøtte hans faglige udvikling, selvom der kan være et problem med udvikling af 

hans kvalifikationer inden for programmering af drejeopgaverne. Hvorvidt det vil vise sig 

at være et problem eller ej, er vanskeligt at vide. Den manglende inddragelse af Hans 

kan have noget gøre med, hvor langt han er i sit uddannelsesforløb, men kan også have 

noget at gøre med, at svendene ikke ønsker at inddrage en lærling i deres fællesskab og 

faglige miljø omkring programmeringen af nye opgaver.  

 

Hans har ikke indflydelse på, hvilke opgaver han skal arbejde med, men hans 

dispositionsmuligheder i forhold til kvalitetsarbejdet ved drejeopgaver er gode. Hans 

benytter sig af disse dispositionsmuligheder, men fortæller også, at han har et valg i 

forhold til, hvor meget han vil inddrage sin oplærer i dette arbejde. Hermed peger Hans 

på en vigtigt problematik i forhold til oplæringen, nemlig forholdet mellem det at blive 

bedømt på præstationen eller at blive støttet i sin læreproces. 

 

Hans peger på nogle punkter, hvor han er kritisk i forhold til de normer, der hersker i 

arbejdsfællesskabet i drejeværkstedet. En lærling skal også socialiseres i forhold til 
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arbejdskollektivet, men må selvfølgelig også godt være kritisk i forhold til et givent 

arbejdsmiljø. Hvorvidt hans kritik kan påvirke hans interaktionsmuligheder og dermed 

udviklingen af en høj fagidentitet, kan vi ikke vurdere, da vi ikke kender til kollegernes 

reaktion på hans kritikske holdning.  

 

Konkluderende om kvalificeringen kan man sige, at Hans har det personlige incitament 

og formentlig også forudsætningerne for at påtage sig en løbende faglig kvalificering, 

der – sammenholdt med interaktions- og dispositionsmulighederne - kan pege på 

udviklingen af en høj fagidentitet. Hvorvidt det vil ske eller ej, er afhængig af, hvorledes 

virksomheden tilrettelægger progressionen i de faglige udfordringer. Hans er 

tilsyneladende ikke ’underlagt’ virksomhedens nye tilrettelæggelse af 

lærlingeuddannelsen, og han giver selv udtryk for en usikkerhed om, hvorledes den 

sidste del af hans uddannelse vil blive tilrettelagt.  

 

Industriteknikerlærlingen Rasmus 
Virksomheden er en mellemstor eksportvirksomhed inden for metalindustrien. 

Virksomheden består af fire til fem bygninger, hvoraf de to er produktionshaller. I den 

ene hal producerer man emner i messing – i den anden hal emner i rustfrit stål. Der er 

ansat mellem 200 og 220 i virksomheden. 

 

I en af bygningerne er der foredrags- og undervisningslokaler, hvor VVS-mestrer 

instrueres om, hvordan fabrikkens produkter skal installeres. I foredragsbygningen er 

der også showrooms, hvor virksomhedens produkter er udstillet.  

 

Virksomheden producerer udstyr til køkkener og badeværelser: vandhaner, brusere 

m.m. Produkterne fremstilles i et anerkendt design, der skal følges til punkt og prikke. 

Produkternes æstetiske udformning har fået international anerkendelse.   

Virksomheden har en omfattende eksport til udlandet fx USA, hvilket medfører at 

produkterne (prototyperne) skal udformes efter amerikanske standarder. 

 

Vores observationsbesøg indledes med, at Rasmus viser rundt på virksomheden. Han er 

tydeligvis stolt af virksomheden og af de produkter, den producerer. Han mener dog, at 

det er bedst at arbejde i messing: ”Rustfrit stål er et dårligt materiale”. 

 

Bagerst i den ene produktionshal ligger den afdeling, hvor Rasmus arbejder. I afdelingen 

laves der komponenter til maskinerne i produktionen. Det kan fx være forme, der kan 

holde de emner, der produceres. I afdelingen udføres der også reparationer, hvis noget 

går i stykker på maskinerne i produktionen. I afdelingen produceres alt som 

enkeltemner.  

 

Erhvervsvalg 



 

Side 73 af 209 

Rasmus har stort set altid vidst, at han ville være håndværker: ” …. Jeg gerne ville, for jeg 

kan ikke få tiden til at gå på en stol”. Han har stort set også vidst altid, han skulle være 

industritekniker. Hans far er femte generation af ejere af en lokal maskinfabrik. Rasmus 

var lidt bekymret for valget af uddannelsen, men det har vist sig, at industriteknikker 

passer ham rigtig godt: ” I starten var jeg lidt ræd for, at jeg blev pisset til det, fordi det 

er femte generation i vores familiefirma, der, eh, men der gik ikke en uge, før jeg havde 

været i gang med faget, og jeg egentlig fandt ud af, at det var da helt fint” Så selv om 

Rasmus synes, at det lå i ”luften”, at han skulle være industriteknikker, passede det ham 

godt. Det var det rette valg for ham.  

 

Rasmus kunne ikke som dreng hjælpe til på sin fars maskinfabrik. Det var for farligt: 

”Men jeg fik da en ide om, hvordan det foregik”. Fra han var fem år gammel, tog hans 

farfar ham med i et byggemarked for at købe værktøj i stedet for legetøj.  

 

Rasmus giver indtryk af at have været ret målrettet om at ville være industritekniker 

allerede fra folkeskolen, og i 7.-8. klasse kontaktede han den uddannelsesansvarlige Poul 

på virksomheden for at komme i lære. I 8. klasse var han i praktik på virksomheden og 

blev lovet en mesterlæreplads efter 9. klasse.  

 

Om sin oplevelse af uddannelsesvejledningen i 9. klasse fortæller Rasmus: ” …… og så er 

der uddannelses-ting-og-sager, det var der jo en del timer dengang i 9.klasse, og så satte 

jeg mig egentlig bare hen i et hjørne, og så begyndte jeg at læse noget fagteori inden for 

det her, hvis jeg kedede mig”. Rasmus havde ikke brug for folkeskolens  

uddannelsesvejledning og viser på mange måder en positiv egensindighed. 

 

Rasmus fortæller, at han ikke var så meget for sprogundervisning i folkeskole, men tysk 

gjorde han noget ved: ”Jeg fulgte bare med i tysk. Det var egentlig ikke min helt ærlige 

interesse, men det er bare netop inden for denne her branche, der er tysk jo et af vores 

største samarbejdslande, kan man sige, så mange af de styringer, der er på vores 

maskiner, det foregår på tysk, så…. Det er jo altid godt at kunne jo. Hvis vi nu …. Vi har 

en drejebænk derude, hvis du slår op i en engelsk manual, så er der 28 sider. Hvis du slår 

op i den tyske, så er 120, så der er lidt…..”. 

 

Rasmus har altså allerede i folkeskolen været fortrolig med, hvilke kundskabsmæssige 

forudsætninger uddannelsen til industritekniker krævede.     

 

Oplæringen   

I afdelingen hersker der en rolig stemning, og der arbejdes uden hastværk. Relationerne 

synes at være egalitære, hvad der bekræftes de dage, vi besøger virksomheden. 
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Virksomheden lægger vægt på at have lærlinge og gør noget for, at de skal gennemføre 

deres uddannelse. Der gives udtryk for, at lærlingene generelt har gode forudsætninger, 

når det drejer sig om it. Til gengæld har de ikke så gode håndværksmæssige 

forudsætninger, som tidligere forklarer Ludvig, som er oplærer for Rasmus. 

 

Det er vigtigt, at man som oplærer også forholder sig til lærlingenes sociale problemer: 

”De unge mennesker har jo også mange mærkelige problemer, kan man så sige, ikke? 

…….. Vi prøver også at tage os af det sociale…..hvor vi kan hjælpe…… Som sagt er vi ikke 

pædagoger nogen af os, vi er håndværkere, ikke også? Men hvis der er noget, så vil vi 

gerne hjælpe…..”. (Ludvig) 

 

Oplæreren fortæller, at virksomheden føler et ansvar for at for at have lærlinge og at 

give alle en chance. Virksomheden har en inkluderende holdning til uddannelse af 

lærlinge. I virksomheden er der også en klar linje i rytmen for oplæringen. Først skal 

lærlingen arbejde manuelt og så senere med CNC. Denne rytme passer ikke altid med 

undervisningen på skoleopholdene. Til gengæld øger den lærlingens tekniske sensibilitet 

fortæller Ludvig.   

 

De fleste maskiner i værkstedet er manuelle, og det meste af arbejdet laves manuelt. 

Det er et helt afgørende træk ved oplæringen på virksomheden, at lærlingene arbejder 

ved de manuelle maskiner. Det understreger den uddannelsesansvarlige Poul og 

oplæreren Ludvig, der siger:” når man står med det manuelle, så står du der hele tiden, 

og du kan hurtigt fornemme ..jamen det her kører skide godt, ikke?..”Det her er noget 

værre lort, ikke? Altså der har man en meget bedre fornemmelse af, hvad du egentlig har 

med at gøre”.  I forbindelse med afdelingen er der et smedeværksted, hvor der arbejder 

en smed. I alt er der ansat seks svende og fire lærlinge i afdelingen. 

 

Organiseringen af oplæringen 

Der er ikke nogen nedskreven plan for oplæringen af lærlingene. Alligevel er der 

tilsyneladende en bestemt rytme og nogle gennemgående principper for oplæringen 

Efter den første læretid (et par måneder), hvor lærlingen går sammen med en svend og 

får mindre komplicerede opgaver, kommer de til at arbejde selvstændig med opgaver 

fra produktionen. 

 

Den overvejende del af deres læretid er lærlingene i reparationsværkstedet. De første to 

måneder her, går de sammen med en fast svend, senere går de en måned sammen med 

smeden for at lære at bukke og svejse. De er også et par måneder i produktionshallerne. 

Rasmus skal således være to måneder i hallen, hvor der arbejdes med rustfrit stål.  

 

Det er et gennemgående princip i oplæringen, at lærlingene først skal arbejde med 

manuelle maskiner, før de får lov til at bruge CNC maskiner. De skal også lære at bruge 
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en traditionel skydelærere, de skal lære at file (fileskole), og de skal lære at tegne skitser 

i hånden.  

 

Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen  

På værkstedet, hvor Rasmus er, arbejder de ikke direkte med produktion, men laver 

udstyr (fx sådan en holder som vi observerede Rasmus lavede), forskellige former for 

værktøjer, småmaskiner osv. Oplæreren fortæller, at lærlingene deltager på lige vilkår, 

som de andre på værkstedet, men får selvfølgelig lidt mere hjælp, fordi de er lærlinge.  

Ludvig fordeler opgaverne til lærlingene, men de har selv udstrakt indflydelse på, hvilke 

opgaver de påtager sig.  

 

Det er vigtigt, at lærlingene selv vælger opgaver, der udfordrer dem:” …. Men vi plejer 

egentlig at sige til dem, at de selv er garant for at få de gode opgaver, kan man sige. De 

skal jo selv søge dem lidt også, ikke? Hvad skal man sige, altså vi serverer det ikke for 

dem, vi er jo ikke pædagogisk uddannet nogen af os, vi er: smede og maskinarbejdere 

ikke? Vi gør det jo lidt på vores måde, kan man sige. Det vi gør, når …… hvad skal man 

sige – de starter, eller faktisk inden de skriver kontrakt, det er vi laver en committment, 

hvor vi siger til dem: Du kan blive en god maskinarbejder, men du kan blive rigtig dygtig 

maskinarbejder, du kan bare lulle dig igennem, og det bestemmer man egentlig selv. Der 

hvor forskellen er, det er de opgave, du søger, og hvad for en interesse, du viser hen ad 

vejen, om du så får de der ting, ikke? Så hvad skal man sige … de er gentlig selv lidt 

drivkraft i det” (Ludvig). 

 

Selve oplæringen kræver altså personlige kvalifikationer som evne til at tage initiativ og 

selvmotivering. 

 

Det centrale i oplæringen er, at lærlingene selv tager initiativ og på den måde dygtiggør 

sig: ”Når det er så er sådan, at han bliver rigtig god………Så kommer dem fra de andre 

afdelinger, og spørger ham, og så spørger ham lidt ”Hvad kan vi ikke lige” og ” kan vi 

ikke lige få lavet det her…” (Ludvig). 

 

På anden dagen, hvor vi besøgte Rasmus på værkstedet, havde han fået stillet et 

problem direkte fra ansatte i produktionen, og han skal selv finde ud af, hvordan 

problemet skal løses. Problemstillingen var ikke formidlet via Ludvig eller i samarbejde 

med ham. Ansatte fra produktionen havde opsøgt Rasmus.  

 

På observationsdagen arbejdede Rasmus med denne opgave. Han skulle lave en holder 

til et emne i produktionen. Holderen skulle fungere på samme måde som en skruestik. 

Mens vi observerede Rasmus arbejde fra 9.45 til 13.50 arbejdede han alene og 

selvstændigt med opgaven. Han spurgte ikke på noget tidspunkt nogen om noget. 

Opgaven blev løst med udgangspunkt i en håndtegnet tegning på kvadreret papir. 
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Rasmus har selv udarbejdet tegning, men oftest er det, Rasmus´ oplærer Ludvig der 

tegner de emner, Rasmus skal lave. 

 

Lærlingene har stor indflydelse på, hvilke opgaver de får, og hvordan de løser dem. Kun 

hvis det er en større opgave, drøftes det med lærlingene, hvordan den skal løses. På 

samme måde med tegningerne: ”Hvis de gerne vil selv, så må de gerne det (udforme 

tegningerne). Og så kan vi måske tage en snak efter, de har lavet en skitse eller tegning.” 

(Ludvig). 

 

Lærlingen enten deltager i eller arbejder selvstændigt med og har indflydelse på og 

ansvar for alle faser i arbejdsprocessen: valg af opgaven, planlægningen (udarbejdelse af 

tegning), selve bearbejdningen og vurderingen af produktet.  

 

Arbejdet udføres på en manuel maskine, og Rasmus bruger skydelære og filer ind i 

mellem kanterne i hånden. Først til sidst i arbejdsprocessen laves en del på en CNC-

maskine. Rasmus arbejder hurtigt: spænder op, fræser eller bore, spænder emnet frit, 

pudser og filer det på sit arbejdsbord. Skifter værktøjer på maskinen, når der fx skal 

bruges et nyt bor. Han sliber selv værktøjet nede ved smedeværkstedet. Finish er et 

vigtigt kvalitetskrav, som Rasmus siger: ”Man skal fjerne skarpe kanter – den (holderen) 

skal håndteres af mennesker…. Nu skal siderne gøres mere lækre” (fra observationen). Et 

andet kvalitetstræk, som angår selve arbejdsprocessen, er om spånerne, når der bores 

eller fræses, er ens: ”Jo mere ens spånerne er jo bedre” (fra observationen). 

 

Særligt det, at det, der laves på reparationsværkstedet, skal bruges af ansatte i 

produktionen, synes at være et centralt kvalitetskriterium, og oplæreren Ludvig 

uddyber:” …at det er jo andre i virksomheden, som skal bruge det bagefter, ikke? Så vi 

kan jo godt stå og klappe et eller andet sammen, der ser forfærdeligt ud og er fuldt af 

skræmmer og skarpe kanter og alt muligt andet, ikke? Men vi skal jo tage højde for, at 

det er andre i virksomheden, der skal stå og bruge det dagligt, ikke? Så det må sgu godt 

være et lækkert finish…..” 

 

Det er vigtigt, at produkterne er ordentlige – har finish, og samtidigt har de ansatte på 

værkstedet – og Rasmus – internaliseret en bevidsthed om, at produkterne skal bruges 

af mennesker, og at de skal være tilfredse med produktet.  

 

Ikke langt fra, hvor Rasmus står ved sin maskine, er en praktikant i gang med at fræse et 

emne. På et tidspunkt kommer praktikanten og spørger Rasmus om noget. Rasmus giver 

ham et råd og siger: ”Nu ved du, hvordan det er at fræse” og senere går Rasmus over til 

praktikanten og spørger, hvordan det går. I det hele taget lægges der vægt på i 

oplæringen, at lærlinge hjælper lærlinge. Oplæreren Ludvig forklarer: ”Vi bruger egentlig 
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også meget lærlingene selv. Fx dem der har været lærling i et år eller to eller tre, at de 

måske holder i hånden med de helt nye, fordi de lærer også noget af at lære andre ikke”? 

 

Som nævnt tidligere er det et gennemgående princip i oplæringen, at lærlingene 

arbejder manuelt, før de arbejder med CNC-maskiner – et princip i oplæringen som 

Ludvig lægger meget vægt på: ”Fordi hvis vi synes, det giver en eller anden forståelse af, 

at det at bearbejde materialet i alle mulige forskellige afskygninger. At man ikke bare 

klasker et emne ind i en maskine og så laver et program og så trykker start og så håber, 

det går godt, ikke? At man har lært at spænde et emne ordentligt op ikke? At du ved 

hvordan du skal spænde, hvor du skal spænde og hvordan og hvorledes, ikke? …Nu 

kunne jeg sagtens komme med en masse ting, ikke” …… Den forståelse vil vi gerne have, 

at de har inden de kommer over i en CNC-maskine. For det hele er dækket af vand og 

larm fra maskinen osv., ikke? Og du har ikke den der …. Hvad skal man sige…. Du 

fornemmer ikke hvordan spåntrykket er, altså om maskinerne er belastet osv. Ikke?.... Så 

den fornemmer du meget bedre på den manuelle maskine, ikke?” 

 

Det er afgørende i oplæringen, at lærlingene lærer arbejdet ”fra grunden af” (Ludvig på 

observationsdagen), så de både tilegner sig en teknisk sensibilitet og forståelse for 

arbejdet. 

 

Opsummerende er vores vurdering, at Rasmus i sin opgaveløsning anvender 

kvalifikationer på alle niveauer: sensomotoriske (file, slibe), perceptiv-rutiniserede (bore, 

fræse, dreje) tænkning (udarbejdelse af løsningen på opgaven). Dertil personlige 

egenskaber som disponering af tid og udholdenhed i forhold til at arbejde alene med 

samme opgave en hel dag. Dertil kommunikative kvalifikationer i forhold at afdække et 

konkret behov hos de ansatte i produktionen. Organisatoriske kvalifikationer, så han har 

indsigt i, hvad de ansatte, han opgaver for, producerer. Metodiske kvalifikationer har 

Rasmus brug for, når han skal løse en opgave på egen hånd i løbet af en dag.  

 

Dispositionsmuligheder 

Rasmus har vidtgående dispositionsmuligheder. Han har indflydelse på de opgaver, han 

får, og der er en forventning om, at han vælger opgaver, der er udfordrende. Han 

planlægger selv, hvordan opgaven skal løses og udformer – i mange tilfælde – selv de 

tegninger, han arbejder efter. Dispositionsmulighederne giver Rasmus mulighed for at 

prøve nyt og dermed lærer noget af den enkelte opgaveløsning. Kun når det drejer sig 

om større opgaver aftaler han med svendene, hvordan den skal løses. Han vurderer selv, 

om opgaven er løst godt – perfekt. Et vigtigt kriterium er, om de ansatte, der skal bruge 

det, han har lavet, er tilfredse.  

 

Tid  

Lærlingene har typisk ingen deadline for en opgave. Og så spiller tiden alligevel en rolle i 

forhold til opgaveløsningen. Hvis noget tager for lang tid, griber svendene ind over for 
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lærlingenes arbejdsproces: ”Altså selvfølgelig er det godt, at resultatet bliver godt, men 

hvad skal an sige …. Vi skal også…. Hvad skal man sige .. hen i læreforløbet speeder vi 

også lidt op” (Ludvig), men samtidigt understreger han, at Rasmus er hurtig ”kvik” til 

sine opgaver. 

 

En helt afgørende feedback får lærlingene fra de ansatte i produktionen, de løser en 

opgave for. Det er helt afgørende, at de er tilfredse med resultatet af opgaveløsningen.   

 

Interaktionsmuligheder 

Rasmus har gode interaktionsmuligheder i forhold til faglige problemstillinger. Fx i 

forhold til de ansatte i produktionen, som han udfører opgaver for. Han kan også spørge 

svendene på værkstedet, men det er vigtigt for Rasmus at arbejde selvstændigt, og det 

er også det, der er forventningen fra oplæreren. Hvis han får en god ide, så spørger han 

ikke nogen, før han afprøver den. Tilsyneladende vil Rasmus helst arbejde alene og siger: 

”….og så kan man sige, så er det ikke noget dumt fag, jeg har valgt, hvis man godt kan 

lide at være sådan rimelig alene om det arbejde, man laver”. 

 

Han fortæller, at han dog for tiden arbejder sammen med tre svende om en platform til 

udstilling af virksomhedens produkter. De arbejdsdeler om opgaven – laver hver sin 

komponent, som så sættes sammen til sidst.  

 

På skolen skal Rasmus arbejde i grupper. Det går fint nok, også selv om eleverne 

kommer i tilfældige grupper: ”Men man kan sige, at dem der går på talentsporet, de er 

også dygtige og arbejdssomme, så du får ikke rigtig fat i en holdkammerat, hvor du 

tænker: ”Nå nu trak jeg en nitte” Så det er sgu fint nok” (Rasmus). Rasmus lægger vægt 

på det faglige indhold i interaktionerne. 

 

Rasmus understreger, at der ikke er noget hierarki i virksomheden og nævner, at til 

julefrokoster og andre arrangementer kan alle drikke en øl sammen. Der kan forekomme 

lidt drilleri af praktikanter: ”Så vi kan se, hvad de er lavet af” (Rasmus). Alligevel 

fortæller Ludvig, at der nogle opgaver lærlingene skal tage sig af fx tømme 

skraldespande. 

 

På observationsdagen bestod kommunikationen mellem svendene og lærlingene i, at 

man råbte et eller andet ofte drillende til hinanden. På et tidspunkt skulle en af de andre 

lærlinge løfte en tung metalskinne væk. Rasmus gik uden opfordring over og hjalp ham. 

På samme måde som han kort instruerede en praktikant i at fræse.  

 

Da vi observerede Rasmus, arbejdede han alene og selvstændigt uden at spørge nogen 

til råds. Der stod ikke nogen svende i nærheden af ham, og Ludvig stod placeret ved en 

maskine et stykke fra Rasmus. For det meste føler Rasmus sig sikker på den 
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løsningsmulighed, han finder på en opgave: ” Men hvis der er noget, jeg er i tvivl om, så 

er det bare hen og spørge Ludvig, hvis det er noget fagligt omkring spåntagning. Hvis det 

er noget med reparationer, så spørger jeg (en anden), og hvis det det er en 

smedeopgave, tager vi fat på smeden….” (Rasmus). 

 

Om muligheden for at få råd, vejledning og dermed feedback er princippet, at lærlingen 

opsøger og får råd af den, han vurderer har størst viden om et bestemt problem. 

Rasmus vurderer, at alle svendene på værkstedet arbejder på et højt fagligt niveau, og 

at de:” i hvert fald har vist, at de kan lære fra sig” (Rasmus). Særligt Ludvig, mener 

Rasmus, er fagligt dygtig: ”Altså de andre er jeg heller ikke i tvivl om, kunne det 

samme….., men Ludvig han er bare, jeg synes, han er suveræn”. På et direkte spørgsmål 

svarer Rasmus, at Ludvig er hans rollemodel som industriteknikker. 

 

Rasmus oplever ikke, at han af Ludvig får direkte ros: ” VI går ikke og roser hinanden hele 

tiden, men jeg tror godt, vi er klar over, at vi godt kan anerkende hinandens stykke 

arbejde. Tværtimod. Hvis vi har lavet noget skrammel, så får vi det at vide”. 

 

Svendene overvåger heller ikke lærlingenes arbejdsproces. De arbejder alene: ” …de 

kommer kun og kigger, hvis det lyder som om, man er ved at ødelægge et eller andet. Og 

hvis man spørger om hjælp” (Rasmus). 

 

Der er ikke med andre ord ikke nogen direkte overvågning af lærlingene, men alligevel 

en vis bevågenhed der gør, at svendene griber ind, hvis noget er ved at gå galt for en 

lærling. 

 

På besøgsdagene var vi med i frokostpausen, som foregik i en kantine, hvor der var 

buffet med både koldt og varmt mad. De ansatte sad ved runde borde. Rasmus sad 

sammen med en anden lærling, et par svende, oplæreren og den uddannelsesansvarlige. 

Alle talte med hinanden på kryds og tværs. Tonen var fri og munter. 

 

På værkstedet er der en venlig omgangstone, som giver mulighed for interaktioner med 

socialt indhold, men Rasmus foretrækker tydeligvis de faglige interaktioner. 

 

Talent 

Oplæreren Ludvig fortæller, at blandt de nuværende lærlinge er Rasmus den eneste 

talentelev. Det betyder også, at Rasmus går på en teknisk skole i en anden by. Resten af 

eleverne kommer fra den lokale erhvervsskole. Om talentbegrebet siger Ludvig: ”Hvis vi 

spotter en, der er virkelig dygtig, så synes jeg det (Talentbegrebet) giver god mening…… 

Jeg synes virkelig, der skal være et åbentlyst talent før, det får vores interesse” (Ludvig), 

og om Rasmus siger Ludvig: ” Ja, han var lidt miljøskadet hjemmefra, fordi hans far har 
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et firma…… Han var hurtig foran de lærlinge, som måske havde været der halvandet eller 

to år”  og fortsætter: ” Nej altså Rasmus, han er sådan lidt en ener, kan man sige” 

 

Da Rasmus er meget dygtig, giver det altså mening, at han er talentelev, ellers har det 

ikke rigtig nogen betydning. Han er et talent, fordi han er noget særligt, mener Ludvig. 

Rasmus fik viden om talentsporet fra en af de andre lærlinge, og den 

uddannelsesansvarlige på virksomheden støttede, at han blev talentelev. Rasmus har 

svært ved at fortælle, at han er dygtig:” ja men altså det er jo ikke noget, jeg som sådan 

vil snakke højt om derude, men jeg synes selv, jeg er en rimelig beskeden fyr ….. men jeg 

er da klar over, det går nogenlunde. Jeg er rimelig selvstændig” 

 

Skole-virksomhedssamspillet 

Da Rasmus går på talenthold på en anden erhvervsskole end den lokale, har oplæreren 

ikke nogen kontakt med skolen, men han kan godt se, at undervisningen på 

talentforløbet har et højt niveau: ” VI kan selvfølgelig se ……. Det er lige et niveau over 

de andre (lærlinge) (Ludvig). 

 

Rasmus anslår, at ca. 90% af de kvalifikationer, han bruger i værkstedet, har han lært på 

værkstedet. Han sætter dog pris på skoleundervisningen, fordi han der får mulighed for 

lære teori. Han udtrykker det sådan:” man kan sige, på skolen bruger vi ikke hænderne 

så meget …… Det er jo også rart nok lige en gang i mellem komme ind på en stol og så 

bare lige få terpet noget teori. For det kommer jo i det lange løb til at betale sig, kan 

man sige….. Når man sådan bare får kastet fagligt indhold i hovedet, sådan noget 

teoretisk noget der bare er brugbart og egentlig, jeg synes også det er ret spændende”.  

 

Rasmus er interesseret i skolefag og teori, når det har relevans for hans uddannelse til 

industritekniker. Rasmus opfatter sig selv som en stræber: ”Det er da stræberne, der går 

ud med de bedste karakterer og den bedste løn sandsynligvis”. Han vil helst undgå at få 7 

eller 10 til prøverne og til svendeprøven. 

 

Fremtiden 

Det udgør en særlig baggrund for Rasmus´ uddannelse til industriteknikker, at han er søn 

i en familien, der har ejet en maskinfabrik i flere generationer. Han har haft meget få 

overvejelser om, han skulle noget andet end at fortsætte i farens fodspor.  

 

Ludvig siger i sjov, at Rasmus nok er miljøskadet, fordi han er så determineret. Rasmus 

arbejder i fritiden på sin fars maskinfabrik, så han har er ikke meget fritid. Selv siger han, 

at han ikke tror, han bruge mere tid på sin uddannelse end nogen, der fx går på 

handelsskolen: ” Du har jo de 37 timer, og det jeg kunne forestille mig, at det ender det 

nok også med oppe på handelsskolen”. 
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I fritiden er han mest sammen med unge, der er industriteknikere eller elektrikere. Især i 

weekenderne har han fri tid.  

 

Efter svendeprøven vil han hurtigt gå i gang med at læse til maskiningeniør med henblik 

på at gå ind i familiefirmaet: ” Det er farligt at tage et sabbatår, har jeg fået fortalt” 

(Rasmus). 

 

Rasmus er en dygtig lærling, mener både oplærer og uddannelsesansvarlige. Mens vi 

besøgt Rasmus på virksomheden, fik han tildelt et ophold på virksomhed i USA. 

Opholdet er finansieret af DI, og virksomheden betaler for den tabte arbejdsfortjeneste. 

 

Muligheder og barrierer for udvikling af høj fagidentitet 

Rasmus har, ud fra vores observationer, gode muligheder for at udvikle høj fagidentitet. 

Han løser sine opgaver selvstændigt fra planlægning til vurdering af resultatet. Hans 

opgaver giver ham mulighed for at udnytte kvalifikationer fra et sensomotorisk (fx 

håndfile) til et problemløsende niveau, der involverer tænkning. At dette sker skyldes, 

både hans indstilling, og den måde oplæringen er tilrettelagt på. 

 

Rasmus udnytter sine dispositionsmuligheder til fulde og vil helst løse opgaver 

selvstændigt og alene. Rasmus betegnes som en ener, og hans ambitioner er høje. Det 

viser sig også i hans holdning til skoleundervisningen. På skoleopholdene får lærlingene 

karakterer, og Rasmus vil have høje karakterer. 

 

På skolen får han også mulighed for at lære teori, som er brugbart i hans fag. Når det 

sker, synes han, at det er interessant.  

 

Det er vanskeligere at vurdere hans interaktionsmuligheder. Han kommunikerer med de 

ansatte i produktionen om sine opgaver og taler med svendene, hvis det er nødvendigt. 

Vi så ikke noget eksempel på, at Rasmus søgte hjælp, men han synes, at svendene er 

dygtige, og han oplever Ludvig som en rollemodel. 

 

Alligevel ser det ud til at Rasmus gennemfører sit arbejde isoleret uden løbende kontakt 

med de andre på værkstedet. Hverken om faglige problemer eller i form af smalltalk. 

 

Rasmus udvikler sin fagidentitet omkring en høj faglig kvalificering, og oplæringens 

organisering kræver udnyttelse af dispositionsmulighederne. 

 

Opsummerende kan vi konkludere, at Rasmus på baggrund af et højt 

kvalifikationsniveau og en særdeles god udnyttelse af dispositionsmulighederne har 

gode forudsætninger for at udvikle høj fagidentitet. Det, at han ikke udnytter 
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interaktionsmulighederne fuldt ud, eller bruger dem selektivt, får næppe indflydelse på 

udviklingen af den høje fagidentitet. 

 

Rasmus´ uddannelse sigter mod faglærthed på et højt niveau og et liv som fremtidig 

selvstændig virksomhedsleder.  Det forhold, at Rasmus af søn af en virksomhedsejer, 

som familien har haft i flere generation, spiller sandsynligvis en afgørende rolle for hans 

målrettethed, hans udholdenhed og trang til fordybelse i sit fag. Fremtiden ligger også 

fast, at når Rasmus er udlært, skal han læse til maskiningeniør. Han kan ikke forestille sig 

at holde et sabbatår. 

 

Smedelærlingen Jonas 
Jonas er i lære som smed på en mindre virksomhed, der ligger i den by, hvor Jonas går 

på den lokale erhvervsskole. 

 

På virksomheden producerede man oprindeligt kun omklædningsskabe til skoler, 

virksomheder og sportshaller. Nu er produktionen udvidet til udendørs overdækkede 

skure, cykelstativer, tagrender, swipbokse m.m.   

 

Produkterne fremstilles i forhold til den enkelte kundes behov og krav, så i nogle tilfælde 

produceres der bare et eksemplar af produktet. I andre tilfælde mange af samme slags. 

Firmaet er et aktieselskab, og direktøren står for og er tæt på den daglige produktion.  

 

Henning (direktøren) er også den, der står for Jonas´ oplæring. Henning er selv uddannet 

kleinsmed og senere uddannet produktionsteknolog. Derudover har Henning 

diplomuddannelse i ledelse. 

 

Der er ansat 11 i produktionen: faglærte, ufaglærte, ansatte i skånejob og en enkelt er i 

arbejdsprøvning. Henning mener, at virksomheder har ansvar for, at alle får en chance 

ved at få et job. I produktionen er der ansat to smedelærlinge - Jonas og en anden. De er 

begge lige langt i uddannelse, men de går forskudt på hovedforløbene, så der altid er en 

lærling på virksomheden. Jonas´ far, der er uddannet mekaniker, er ansat på 

virksomheden, men det er sket efter, at Jonas fik kontrakt.  

 

Ud over, at det er en samfundsmæssig forpligtelse, begrunder Henning, at der er 

lærlinge i virksomheden på følgende måde: ” Det er fordi, for det første synes jeg, at det 

er sjovt at have med dem at gøre. Det er jo en ting. Så er der noget økonomi i det. Det er 

jo også … Når de er nået dertil, hvor han er, så er han et aktiv”. 

 

Virksomheden består af tre haller på stribe. I den første hal står en stor automatisk 

kantpresser, og her arbejder der også en svejsegruppe. I den næste hal sættes skabe 

sammen (montage), og i den sidste hal er der lager.  
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På observationsdagen står der kun en medarbejder i montagehallen, hvor Jonas og den 

anden lærling har deres arbejdsborde. Den anden lærling er ikke på virksomheden, da vi 

besøger virksomheden. Han er på skoleophold. Jonas skal på sit andet hovedforløb om 

ca. tre måneder. 

 

Erhvervsvalg 

At Jonas valgte at gå i lære som smed har en næsten anekdotisk karakter, som Henning 

og Jonas fortæller næsten enslydende om. Her er den version Jonas fortalte:” Jamen jeg 

var i sommerhus nede ved xxx, vi har sommerhus dernede. Og der bor Hennings 

svigerfar, der bor han nede, og så var Henning på besøg, og de skulle tage tag på hans 

hus, svigerfarens hus. Der var jeg ikke andet end en bette knejt, ja hvad var jeg, femten 

år, fjorten-femten år. Jeg gik i 8.klasse. Så var jeg…. Så hjalp jeg jo med at sætte loft på, 

tag på, så så Henning jo så, at jeg godt kunne finde ud af at bruge hænderne, og at jeg 

ikke skabte mig, og at jeg virkeligt lavede noget og ville det her hånd… og at hænderne 

var skruet godt sammen på mig. Så spurgte han mig, dengang vi var færdige med at 

sætte tag på, hvad jeg skulle lave efter 9. klasse. ”jamen jeg skal være mekaniker” siger 

jeg så. ”Nå, det var ærgerligt ” siger han så ” Jeg kunne godt bruge dig i min 

virksomhed”. Så spurgte jeg ham, hvad fag vi skulle i og sådan. Nå men det var 

smedefaget, kleinsmed. ”Nå, men det var da sjovt. Den har jeg også på” siger jeg så. Så 

gik årene jo, og jeg gik ud af 9.klasse og startede på teknisk skole i et par måneder. Så 

røg jeg fra det igen. Så ville jeg gerne herned. Og der kom jeg så ned næsten første dag, 

jeg startede på teknisk skole. ”Må jeg komme i lære her, Henning? Og længe siden” ”ja, 

ja. Men jeg har lovet dig en ting, og den står vi sgu ved” Så kom jeg i lære. Og nu sidder 

jeg her og er halvvejs i uddannelsen”. 

 

Henning fik øje på, at Jonas er arbejdsom og disciplineret: ” og at jeg ikke skabte mig”, 

som Jonas fortæller. Henning fortæller på observationsdagen, at han godt vidste, at 

Jonas ikke var så tilpasset i folkeskolen. Han havde for meget fravær blandt andet, fordi 

han arbejdede i sin fritid. Det synes som om, at det, at Jonas ikke var så interesseret i 

skolen, gør det lidt mere attraktivt for Henning at give Jonas en kontrakt. 

 

Jonas ville have været mekaniker ligesom sin far, som han altid har hjulpet med 

forskelligt arbejde - også med at lave biler. Interessen for biler har Jonas dog fortsat og 

sætter i sin fritid gamle biler i stand, som han så sælger videre. 

 

Jonas arbejder – stadig - meget i sin fritid, og han bruger også det, han har lært som 

smedelærling. Han tjener penge ved at svejse for folk. 

 

Organiseringen af oplæringen 

Jonas fortæller, at han deltager i alle typer af opgaver på virksomheden. Han er med til 

at samle skabe (montage), han er med i svejsekabinen, han er med til at bukke 
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(kantmaskinen), og han kan også være med ude hos kunder og sætter produkter op. 

Jonas oplever, at han får særlige opgaver i forhold til de andre ansatte: ”Men de 

måleting med pasning og save og sådan noget det er mig” (Jonas). 

 

Der er ikke nogen formaliseret plan for oplæringen. Henning mener ikke, der kan 

udformes en plan for alle lærlinge. Lærlinge kræver en individuel oplæring: ”Nej, det er 

individuelt fra person til person. Det er jeg simpelthen nødt til at sige. Jeg er nødt til at se 

på, hvad det i det hele taget er for nogle kvalifikationer, den enkelte har, hvad det er for 

nogle …. For du kan ikke sige: ” Jamen når jeg er færdig med den her lærling, så skal han 

være …. Så skal han kunne sådan og sådan og sådan” For Henning er det afgørende, at 

hver lærling lærer på sin måde, og at ikke alle når det samme mål. Henning mener dog, 

at Jonas ”klarer sig fint”. 

 

Henning vil gerne give Jonas opgaver, der giver ham udfordringer og undgå 

rutineopgaver, men det kommer an på, hvilke opgaver, der kommer ind på 

virksomheden. Det afgørende er, at opgaverne løses selvstændigt af Jonas: ” Altså han 

starter jo …. Når man starter med sådan en fyr som ham, så starter man et sted, med at 

give ham nogle forholdsvise nemme opgaver. Efterhånden som han kan det, så får han 

noget der er lidt sværere og lidt sværere og lidt sværere, og så giver man ham færre og 

færre informationer. Ren og skær fordi hvis jeg bliver ved med hele vejen at fordre ham 

med alle informationerne hele tiden, så flytter han sig ikke” og Henning fortsætter ” Så 

bliver han sikkert dygtig til at udføre tingene, men hans evne til selv at tænke det 

igennem og få det ud … Altså når jeg giver ham tegninger, der er et emne, nogle huller, 

der er forskudt på tegningen, så går jeg ud fra, at han selv kan læse tegningen og finde 

ud af, hvor de huller skal placeres”. 

 

Denne måde at oplære på bekræftes af Jonas, som oplever, at han får tegningerne til et 

emne, og så skal han selv finde ud af at løse opgaven og disponerer selv over, i hvilken 

rækkefølge han løser opgaven. Opgaven skal dog løses inden for en bestemt tidsramme. 

Det betyder, at lærlinge også skal udfordres på tid: ”Fordi man kan nemt få lyst til som 

lærling at synes, det er hyggeligt at gå og nulre med ting. Men det har altså konsekvens, 

hvis tingene ikke bliver færdig til den tid, som vi ved det kan gøres på” (Henning) 

 

Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen  

Da vi observerede Jonas, arbejdede han med to opgaver. Dels skulle han måle og save 

nogle rammer til nogle skabe. Der var savet rammer ud til skabene én gang, men Jonas 

havde foreslået at lave nogle som havde nogle andre – og efter hans mening bedre - 

dimensioner. Det havde han fået lov til, og han skulle så save nye 120 stykker ud. Det 

oplevede Jonas som ”idiotarbejde”. 
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I frokostpausen får Jonas en ny opgave af Henning. Han skal svejse to tagrender 

sammen. Henning finder de to stykker tagrender. Jonas foretager svejsningen på egen 

hånd ved sit arbejdsbord i hallen. Henning er ikke i nærheden, og den medarbejder, der 

står og laver montage i hallen, kan ikke hjælpe Jonas. Så i forhold til opgaven er Jonas 

alene i hallen. 

 

Det særlige er, at Henning, inden han går, siger til Jonas, at han ikke skal gøre opgaven 

færdig før, Henning kommer tilbage. Det er afgørende for Henning er, at Jonas ikke 

bruger tid på at slibe svejsninger, så de bliver perfekte. Jonas fortæller om sine egne 

standarder til sit arbejde ”Det skal være pænt. Det skal være hundrede procent i orden. 

Det skal det” og fortsætter ” Jeg sender ikke noget afsted, jeg ikke selv synes er i orden. 

Så laver jeg det om. Så må det tage den tid, det tager. Jeg vil gerne kigge mig selv i 

øjnene og sige ” Ved du hvad? Det har jeg lavet det der”. 

 

Jonas arbejder alene med opgaven, og selv om opgaven skal løses i løbet af samme dag, 

så haster Jonas ikke opgaven igennem: ”Der kan være mange problemer i sådan en 

opgave, hvis du bare suser afsted. Der skal tænkes over tingene stadigvæk, ”Tag lige og 

kig på den opgave der lige fem minutter mere, i stedet for at kigge på den i to, så forstår 

du altså meget mere”. 

 

På spørgsmålet om, hvad Jonas er bedst til i smedearbejdet, er han ikke i tvivl. Han er 

bedst til svejse. Men som nævnt løser han alle de opgavetyper, der er på virksomheden. 

Jonas får de typer af smedeopgaver, der er i virksomheden, men virksomheden kan ikke 

tilbyde alle typer af smedeopgaver, så dem må han beskæftige sig med på skolen: ”Og 

de svære svejse metoder og –typer. Fx vi har ikke elektrosvejser hernede. Vi har ikke TIG-

svejsning hernede. Vi har ikke xxxtråd fx Bare de ting der, dem har vi ikke. Vi står kun en 

CO2´er, så jeg får ikke opfrisket de nye, eller andre de andre typer … og flammeskæring 

og sådan nogle ting. Valsning og …” (Jonas). 

 

Både Jonas og Henning var opmærksom på, at der ville mangle bestemte typer af 

opgaver, før der blev tegnet kontrakt, og at virksomheden ikke kunne tilbyde alt, hvad 

en smedelærling skal arbejde med: ” Jeg kan ikke tilbyde dig ret mange opgaver 

hernede” (Henning). 

 

Selv om virksomheden ikke kan tilbyde alle de opgavetyper, en smedelærling skal 

arbejde med, giver virksomheden dog Jonas mulighed for at udnytte og udvikle sine 

kvalifikationer både på et perceptiv- rutiniseret niveau, og han får opgaver der kræver 

tænkning gennem problemløsning, selvstændig vurdering og metodiske kvalifikationer 

(måling), fordi opgaverne er så varierede. Jonas´ opgaver forudsætter også metodiske 

kvalifikationer, når han selvstændigt skal planlægge og tilrettelægge løsningen af en 

opgave. 
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Tid   

Jonas har mere end en opgave i gang ad gangen. På en opslagstavle ved hans 

arbejdsbord hænger de opgaver, han skal løse. Tilsyneladende har han selv mulighed for 

at prioriterer mellem opgaverne, men der er også hasteopgaver, som han skal løse med 

det samme. I det hele taget kræver Jonas´ opgaver organisatoriske kvalifikationer. Dels 

udfører han alle typer af opgaver i virksomhedens samlede produktion, og dels skal han 

have fornemmelse for at prioritere, hvornår de enkelte opgaver skal færdiggøres.   

 

Den dag, vi gennemførte interview med Jonas, fik han en opgave midt på dagen, som 

skulle færdiggøres samme dag. På spørgsmålet om opgaven kan nås, svarer Jonas: ” Det 

tror jeg ikke, det kan. Det bliver nok engang til …. Ja, det bliver overarbejde i dag. 

Klokken fire-fem stykker, tror jeg. Efter arbejde” (Jonas). 

 

Tilsyneladende er det ikke noget, han beklager. Han siger ” Det er mig, der står for den. 

Det er kun mig, der kan lave den, kan man sige”.  

 

Jonas arbejder kun med opgaver, der indgår i virksomhedens produktion, derfor skal 

opgaverne være færdige og leveres til et bestemt tidspunkt, der er aftalt med kunden. 

Det betyder, at Jonas må kunne skelne mellem hasteopgaver og andre opgaver og, at 

der ind imellem er brug for, at han arbejder over. 

 

Dispositionsmuligheder 

I forhold til løsningen af den enkelte arbejdsopgaver har Jonas gode 

dispositionsmuligheder. Han bestemmer selv i hvilken rækkefølge, han vil løse en 

opgave, og hvis han synes noget skal laves om, har han også mulighed for at foreslå det.  

Han kan ikke beslutte sig for, hvilke opgaver han skal løse, Men vi oplever, at han har 

indflydelse på, hvordan en opgave skal løses. Han flere arbejdsopgaver hængende på sin 

opslagstavle og kan til en vis grad selv prioritere mellem dem alt efter, hvilke opgaver 

der haster mest. Men det kan også spille ind, hvor spændende Jonas synes en opgave er. 

På observationsdagen skulle han dels save stykker op til nogle rammer og dels svejse to 

tagrender sammen. Da han var færdig med tagrenden, vendte han kort tilbage til saven, 

som han kaldte idiotarbejde, men overvejede inden, om han skulle køre til slibning med 

en savklinge:” Jeg kan godt lide at køre bil”, som han sagde. Han besluttede sig for at 

save flere stumper ud, men vi ved fra andet besøg, at han ikke blev færdig med at save 

den dag. 

 

Jonas oplever også, at han kan have en mere generel indflydelse på arbejdet i 

virksomheden gennem kritik og gode ideer. Han bliver hørt, synes han: ”ja, det gør der, 

for det er jo som reglen rigtigt, hvad jeg siger ….. Om man har den her indstilling ”det 

kan der være noget om”…. Nej der bliver lyttet, og der bliver hørt efter. Og også omvendt 

jeg hører også efter, hvad han siger. Og så skal han også høre efter, hvad jeg siger. 
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Sådan har jeg det”. Man kan ikke læse af citatet, at det er sagt med en vis lune. Alligevel 

viser citatet, at Jonas har en solid faglig selvværdsfølelse.  

 

Jonas arbejder selvstændigt og har dermed gode dispositionsmuligheder. Det betyder  

dog ikke, at han lades alene, når han løser en opgave. Hans oplære Henning tager 

løbende kontakt til ham, mens han er i gang med en opgave. 

 

Interaktionsmuligheder 

Af vores udskrift af observationen fremgår det tydeligt, at Jonas arbejder meget alene. 

Han står med opgaver selv, uden han har kontakt med sine kolleger. Ind imellem 

udveksler han en bemærkning med kolleger, der kommer forbi. Han kommenterer det, 

at han arbejder alene på følgende måde: ”Jeg tænker også, det er en god måde ….. 

Selvstændighed er en god ting at have”.  

 

I forbindelse med en gruppeopgave på teknisk skole tilføjer han: ” Det var sådan set fint 

nok, men jeg har bare altid haft det der, hvad siger man, ”Det er kun mig, der kan finde 

ud af at lave det. Jeg vil lave det selv. Meget egotripper, tror jeg”. 

 

På observationsdagen var den anden lærling på virksomheden på skole, og det kunne 

ellers have givet et andet indtryk af, om Jonas arbejdede isoleret, hvis han havde været 

der. De har arbejdsborde lige ved siden af hinanden. Om samarbejdet med den anden 

lærling fortæller Jonas: ” Jamen han spørger mig om tingene. Han er ikke så meget … 

Han er mere tegning og sådan noget. Det er han god til. Og så kommer jeg så. Jeg har 

lidt mere i håndværket og gør tingene i stedet for …. Så hjælper vi hinanden der. Så 

kommer han og spørger, hvordan vi kan gøre det her. Og så kommer jeg med en ide, og 

så kommer han med en ide, og så finder vi en løsning”. 

 

Det skal tilføjes, at både i forhold til Henning og altså også i forhold til den anden lærling 

har Jonas mulighed for at få faglig sparring og dermed interaktion med et fagligt indhold. 

Jonas fortæller i interviewet, at han gerne vil løse sine opgaver på egen hånd. Hvis han 

har problemer, kan han gå til Henning eller eventuelt sin far: ”Men der er jo ikke så 

mange at gå til. Hvad er der …. Henning og så er der min far, han er så sygemeldt nu, 

ham plejer jeg også at spørge om nogle ting ……Hvis det endelig er, ja. Det er sjældent 

det sker, men ….. Jeg vil jo helst selv løse opgaverne, finde selv løsningerne”. 

 

På den anden side fortæller både Jonas og Henning, at når Jonas løser en opgave, 

kommer Henning ned til ham en tre – fire gange: ”Ja, lige og opsummere om jeg gør det 

ordentligt, og hvor langt jeg er, og hvad jeg synes, der var træls ved det her”  (Jonas). 

Henning fortæller, at han ikke kigger Jonas over skulderne, men snakker med ham om 

det næste, han skal lave i forbindelsen med den opgave, Jonas er ved at løse: ” Til 

gengæld har vi stået og snakket om, hvordan tingene skal bores her. Og det er jo så fint 
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nok ikke også, fordi så viser jeg ham lige …..”. Henning forholder sig til selve 

arbejdsprocessen. 

 

På et direkte spørgsmål om anerkendelse og ros svarer Jonas: ”ja, selvfølgelig får jeg ros 

for det. Jeg var her i går til klokken halv syv om aftenen, fordi vi skulle have nogle 

rammer færdige” . Men også i forhold til kvaliteten af den konkrete arbejdsopgave, får 

Jonas anerkendelse ” Han (Henning) er god til at sige til mig ” Dét der, det er noget lort” 

og så ” dét der, det er i orden” Det er han god til” (Jonas). 

 

Det sociale samspil virker sparsomt i forbindelse med arbejdet. Frokosten spiser de 

ansatte i produktionen sammen i et lille køkken. Tre medarbejdere sidder ved et bord og 

spiser deres madpakke. Jonas sidder ved et andet bord for sig selv og smører noget mad 

med pålæg, han har i et køleskab. Han sidder nærmest med siden til de andre tre.  

På et tidspunkt under frokosten kommer Henning og sætter sig på en stol midt i 

rummet. Han giver sig til at snakke om det nyligt overståede kommunevalg. Jonas 

deltager ikke i samtalen. Henning er tydeligvis centrum i samtalen og giver også 

medarbejderne opgave til efter frokost. Det var på det tidspunkt, at Jonas fik opgaven 

med at svejse tagrenderne. 

 

Jonas oplever ikke noget hierarki på virksomheden. Hverken mellem lærlinge og svende 

eller mellem faglærte, ufaglærte eller folk i fx fleksjob: ”der er ikke nogen, der bliver 

holdt udenfor, kan man sige. Det er der ikke”. 

 

Jonas peger ikke på nogle rollemodeller for smedefaget på virksomheden, selv om han 

tydeligvis søger råd både hos Henning og hos sin far. Hans faglige rollemodeller er 

faglærerne på teknisk skole. 

 

Talent 

I en samtale i forbindelse med observation gav Henning udtryk for sin opfattelse af 

begrebet talentelev. Den tekniske skole havde kontaktet Henning om, at Jonas skulle 

være talentelev, og han havde sagt til skolen, at han var ”fuldstændig græsk-katolsk i 

forhold til om Jonas er talentelev”. Jonas´ status som talentelev har således ikke nogen 

konsekvenser for oplæringen på virksomheden. 

 

Jonas ville gerne på talentspor, og det var skolen, der anbefalede, at han blev talentelev 

og siger: ”jamen det der med at være dygtig. Jeg vil gerne være den dygtigste …. Jeg får 

lidt sværere opgaver…. VI gjorde en lille bitte smule på h1 ….. for når vi kommer på h3 og 

h4, så kommer….Så er der fuldt ud opgaver, vi får, der er sværere”(Jonas). 
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Jonas går på talentspor for at blive så dygtig som muligt og tænker også, at andre 

tænker, han er en er dygtig lærling: ” Ja, det tror jeg, de tænker, ja fordi jeg fik det 

højeste snit i karakterer ude på skolen. Der må da være noget bag så, tænker jeg”.  

 

Skole- virksomhedssamspillet 

Jonas opfatter, at der er en del forskel på skolen, og det at være i praktik. For det første 

beskæftiger han sig med opgaver, der ikke er i virksomheden, men der arbejdes også på 

en anden måde på skolen: ” Det er mere i dybden … på skolen, ja. Der tænker du lidt 

mere over tingene”. Selv om Jonas får specialopgaver i virksomheden, så er der også 

mange rutineopgaver. Det er det ikke på skolen: ” for der (på skolen) får du en ny opgave 

hver gang, og skal selv til at lave projekt og tegninger”. 

 

Jonas kunne ikke lide at gå i folkeskolen: ” Overhovedet ikke. Det sagde mig ingenting, 

det gjorde det ikke”, og forklarer videre: ” jeg har altid hængt meget bagefter med det, 

med opgaverne og sådan noget. Og så er jeg også ordblind, en lillebitte smule ordblind 

ja. Så jeg har siddet der og kæmpet lidt med opgaverne, og så når man står der og bliver 

gal på det og sådan noget der, så gider man ikke lave det”.  

 

På teknisk skole blev det helt anderledes. Det gælder også arbejdet med grundfagene: 

dansk, matematik, fysik og engelsk. Om at komme på teknisk skole siger Jonas: ” Det var 

det. Som sagt: et nyt sted, et nyt pust, nye lærere at kigge på nye elever …………. , og nu 

er det sgu alvor: Nu er det uddannelse. Du fik en lige op på….” 

 

Denne forandring i forhold til folkeskolen tilskriver Jonas den holdning, lærerne har til 

eleverne: ” Jamen det er jo en helt anden læringsmetode, du får deroppe på skolen. Du 

bliver taget som voksen oppe på skolen, teknisk skole. Det gør du ikke i folkeskolen …. 

Lærerne dem klinger vi helt vildt godt med”. 

 

Fremtiden 

Det skolemæssige gennembrud, Jonas oplever på teknisk skole, har afgørende betydning 

for Jonas´ faglige udvikling, men også et andet træk hos Jonas kan have betydning for 

hans faglige udvikling. Jonas´ liv er præget af hans holdning til arbejde. Selv da han gik i 

folkeskolen, prioriterede han fritidsarbejdet frem for skolen og havde meget fravær.  

Han siger om sin tid i folkeskolen: ” Jeg var fejedreng oppe ved Peugeot i XX ….. Der var 

lidt mekaniker der, ja. En hel sommerferie arbejdede jeg. Jeg havde faktisk ikke 

sommerferie i folkeskolen. I 8.-9 klasse arbejdede jeg hele sommerferien deroppe på fuld 

tid. Der mødte jeg klokken syv om morgenen til fire om eftermiddagen ….. Så det kunne 

jeg godt lide mange penge”.  

 

Denne indstilling til at arbejde også i fritiden er fortsat også efter, at Jonas er kommet i 

lære som smed. Ud over overarbejde i virksomheden, svejser han for folk i sin fritid og 
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laver gamle biler i stand, som han derefter sælger: ” Jeg har jo selv lift og sådan 

derhjemme” (Jonas). 

 

Sammen med sine kammerater, der alle er håndværkere, er han ved at sætte en hal på 

et nedlagt slagteri i stand, som de skal bruge til værksted:” Ja, hvis vi ikke arbejder, så 

sidder vi og drikker øl … Vi skal arbejde engang i mellem. Nej, vi arbejder rigtig meget. Vi 

går også og isolerer et …… som der skal til at være vores fast værksted på 400 kvm.”. 

 

Jonas fortæller, at han til sommer har fået tilbud fra et firma om at komme med til 

Ukraine som montør og det tilbud, regner han med at tage i mod:” Og komme ud og 

lave noget ufaglært, ikke som i lærlingeløn, men ufaglært”   

 

Jonas mener, at sin indstilling til at arbejde – og til at tjene penge - har han fået 

hjemmefra: ”Jamen jeg tror bare, at det er hjemmefra. Jeg har hjulpet med mange ting 

hjemme i hjemmet der, med de håndværkske ting, kan man sige. Hjulpet min far med at 

feje og save, og så har jeg hjulpet med at holde noget …. Så jeg tror, jeg har kigget lidt. 

Far og søn, ikke”.  

 

Jonas har ikke nogen forestilling om at blive selvstændig, når man spørger ham. Hans 

fremtidsforestilling knytter sig til smedefaget: ”Jeg skal på et højt plan, ja, med 

smedefaget. Hvis jeg skal være smed, så skal det være på et højt plan. Eller ja, så ud som 

montør et sted” (Jonas). 

 

Jonas ønsker et arbejde, hvor han kan komme ud at rejse: ”…. Komme ud og se et nyt 

sted hver dag og komme ud og snakke med mennesker. At komme ud og opleve verden, 

kan man sige”. 

 

Muligheder og barrierer for at udvikle høj fagidentitet 

Jonas har oplevet et skift i sit liv, da han kom i lære som smed. Han har altid været god 

til at arbejde og interesseret i håndværk: Først mekanikerarbejdet – så smedearbejdet. 

Skiftet består i, at han nu er uddannelsesorienteret og stolt over, at han klare sig godt på 

teknisk skole. Han oplever ikke nogen modsætningen mellem praktisk arbejde og 

skoleundervisningen på uddannelsen.  Jonas er nu dygtig både på teknisk skole og tit sit 

arbejde på virksomheden og er indstillet på at blive dygtigere.  

 

Hans kvalificeringsmuligheder synes at være gode og udfordrende i praktikken. Han skal 

deltage i alle typer af opgaver på virksomheden, men han får også stillet opgaver af sin 

oplærer, som ikke er rutineopgaver. Kvalifikationsniveauet er ind imellem perceptiv- 

rutiniseret, men andre opgaver kræver også tænkning. Hans oplærer stiller Jonas 

opgaverne, så de kræver tænkning. Han får ikke egentlig instruktion (meget 
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information), men skal selv finde ud af, hvordan han kommer fra tegning til færdigt 

produkt. Derfor må Jonas udvikle gode metodiske kvalifikationer. 

 

Virksomheden kan ikke tilbyde alle de typer af opgaver, som Jonas har brug for i sin 

uddannelse, men de opgaver kan skolen supplere med.  

 

Jonas har dispositionsmuligheder i forhold til, hvordan han løser sine opgaver, og han 

kan også foreslå at noget laves på en anden måde eller, at noget skal laves om. Han kan 

opleve en modsætning mellem de kvalitetskrav, han stiller til det færdige produkt, og så 

den tid han får til at løse opgaven. Selv om Jonas arbejder selvstændigt, følger 

oplæreren hans arbejdsproces løbende. Dette står ikke i vejen for, at Jonas arbejder 

selvstændigt. Han må stadig være kritisk og komme med forslag til løsninger.  

 

Jonas har, altså i forhold til at løse de konkrete arbejdsopgaver, interaktion med 

oplæreren. Tilsyneladende også med sin far og med den anden lærling. Dette har vi ikke 

haft mulighed for at observere. 

 

Det er vanskeligt at vurdere, hvor meget indflydelse Jonas her på mere generelle forhold 

som fx arbejdets tilrettelæggelse. Han siger dog, at der bliver lyttet til den kritik, han 

kommer med.  

 

Ud fra den observerede frokostpause virker det ikke, som om Jonas er særlig 

velintegreret i det sociale fællesskab. Han beskriver sig selv som en egotripper, der helst 

vil arbejde alene. Det gjorde han også, da vi observerede ham.  

 

Jonas har gode muligheder for at udvikle høj fagidentitet med fokus på brug af sine 

kvalifikationer og kvalificeringsmuligheder. Dette styrkes af hans arbejdsomhed – han vil 

gerne arbejde og tjene penge, men ikke lave hvad som helst. Det skal være 

smedearbejde på højt niveau. Jonas fremtidsforestillinger synes ikke at handle om en 

fremtid, hvor han vil arbejde med, hvad som helst. Jonas ønsker, at arbejde med 

smedefaget på et højt faglært niveau, der vil give ham muligheder for at spændende 

jobs.     

 

Smedelærlingen Johan 
 

Virksomheden fremstiller førerhuse til forskellige entreprenørmaskiner: trucks, 

rendegravere og forskellige maskiner til skovbrug. Virksomheden er en 

eksportvirksomhed. 
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På vores første besøgsdag viste Johan os rundt på virksomheden. Han fortalte, at han 

altid har været fascineret af store landbrugsmaskiner og identificerer sig tydeligvis 

positivt med virksomheden.  

 

Man kommer ind i virksomheden via en administrationsbygning, der er i ét plan og fører 

direkte over i produktionshallerne, hvor der både er montagehaller og malerhaller. I en 

hal sættes der ruder i kabiner (førerhuse). Ruderne støbes i flere lag plastik, så de er helt 

vandtætte, som Johan forklarer. 

 

Det er vanskeligt at vurdere virksomhedens teknologiske niveau. De har en 

automatiseret robotsvejser og endnu en i ordre. Der er i øvrigt tre robotter i 

produktionen. 

 

Johan fortæller om virksomheden på en måde, der viser, at han har en del organisatorisk 

viden om virksomhedens produkter, opbygning, teknologi og produktionens flow. 

Johan arbejder i virksomhedens udviklingsafdeling, som også indbefatter et 

reparationsværksted. Johan er på reparationsværkstedet, hvor der er to svende, der 

tager sig af oplæringen af de tre smedelærlinge, der arbejder der. 

 

De nuværende tre smedelærlinge har virksomheden ansat via kontakt til den lokale 

tekniske skole. Når virksomheden ansætter en lærling, er de særligt opmærksomme på 

nogle personlige egenskaber hos lærlingen, så de kan indgå i arbejdsfællesskabet: ” Vi 

lægger vægt på, at de …. Ja først og fremmest, at de møder til tiden i hvert fald. Vi 

lægger vægt på, at de kan samarbejde” (Bjarne). Det er vigtigt, at lærlingene udviser 

initiativ ” Ja. At de….. Set fra mit synspunkt så vil det da bare være guld værd, hvis det er 

sådan, at de har stor indflydelse, og selv har nogle forslag til noget, de kunne tænke sig 

at prøve måske …. Altså i den dur der. Så det bliver et eller andet samarbejde med at få 

det bedste ud af det”(Bjarne). 

 

Erhvervsvalg 

Da Johan begyndte på den lokale erhvervsskole, vidste han ikke, hvilken uddannelse han 

ville vælge. Han fortæller, at han altid har været interesseret i maskiner, og at det 

hænger sammen med, at han kommer fra landet: ”Nej det skulle ikke være noget med 

metal, men altså nu var det jo igen, at jeg kommer jo fra landet af, og jeg altid har været 

fascineret af den måde, maskiner og det der var lavet på”. At det lige blev smedefaget, 

skyldes en lærer i smedefaget på Gf1, som gjorde et afgørende indtryk på Johan: ” ….. 

der havde vi en lærer deroppe (skolen), og han var …. Det ved jeg ikke, han lærte bare 

en… Det var sgu nogle sjove timer….. Og han gjorde timerne til en leg, kan man vel kalde 

det. Altså da jeg begyndte, da anede jeg jo ikke en skid om, hvad at smede er og sådan 

noget, men forklarede det utroligt godt….” (Johan). Så Johans interesse for maskiner 
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fandt sit udtryk i smedefaget: ” Så det er mere karosseriet og med at svejse. Det tog 

egentlig…. Det blev jeg sgu egentlig fanget af”(Johan). 

 

Han sendte en ansøgning til virksomheden ved slutningen af GF2 og kom i praktik en 

uge, inden der blev skrevet kontrakt. Samtidigt med Johan, fik hans kammerat Poul også 

kontrakt med virksomheden. De har fulgtes ad siden 0. klasse. De er begge elever på 

talentsporet. De skal på Hovedforløb 2 næste gang, de skal på skole.   

 

Oplæringen 

Bjarne, der er driftsleder og ansvarlig for lærlingenes oplæring, fortæller, at det er 

relativt nyt, at virksomheden har smedelærlinge. Men efter et ejerskifte for nogle år 

siden opfatter virksomheden – igen – at den har et ansvar for at uddanne lærlinge:” Det 

er jo noget dobbeltmoralsk at råbe og skrige efter arbejdskraft, men vil ikke selv være 

med til at uddanne den” (Bjarne). Han vil gerne have mere system i virksomhedens 

lærlingeuddannelse. Derfor er han ved at udarbejde en – skriftlig – plan for et 

lærlingeforløb. Han har særlig fokus på, at virksomheden skal forberede lærlingene på 

deres kommende skoleforløb. 

 

Han vil gerne fremme, at lærlingene kommer til at arbejde med CAD-programmer og 

tegningsprogrammer efterhånden, som virksomheden får teknologien. Det betyder, at 

smedelærlingene skal sidde i virksomhedens konstruktionsafdeling: ” Vi vil selvfølgelig 

(…..) en computer, hvor programme ligger på, de kan arbejde i, og så vil de på skift 

komme derind, og det er uanset, om de er talenter, eller ikke er, og komme igennem det. 

Og det bliver inde på konstruktionsafdelingen herinde. ….. På tegnestuen. Så de sidder 

sammen med dem derinde. Er der nogle spørgsmål og sådan nogle ting, så kan de gå til 

min kollega derinde” fortæller Bjarne, der er selv uddannet produktionsteknolog. 

Bjarne mener, at virksomheden, fordi den har en vis størrelse, har noget særligt at 

tilbyde lærlingene: ” jamen tit og ofte, hvis det er en mindre virksomhed måske, så bliver 

der også lagt vægt på, at de også skal kunne producere noget, og at de også skal kunne 

være noget værd, mens de er der. Der er vi måske sådan bedre stillet med, at det gør 

ikke noget, at de bruger en hel uge på bare at svejse nogle stumper sammen måske, for 

rigtig at komme ind at lære at svejse nogle forskellige søm”. Virksomheden kan således 

prioritere den tid, oplæring kræver og er ikke afhængig lærlingens produktivitet.  

 

Organiseringen af oplæringen 

I 70% af deres praktik er lærlingene på udviklingsværkstedet, hvor de laver reparationer 

og lignende til maskinerne i produktionen. 30% af tiden er de altså i produktionen, hvor 

de hovedsageligt svejser. Bjarne forklarer: ” Det er nok mest derinde, vi har noget sådan 

smedearbejde, hvor det sådan er lidt mere selvstændigt”. 

 

Jørgen, der er Johans direkte oplærer sammen med sin kollega Palle, forklarer 

oplæringens organisering mere detaljeret. På reparationsværkstedet, som er en del af 
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udviklingsafdelingen, er der to svende og tre lærlinge. Det første halve år er lærlingene 

der, så er de på skole, og så er de ”nede og svejse” (i produktionsafdelingen) og 

fortsætter: ” Så er det meningen, at så skal vi have nogle lidt større opgaver til dem. Og 

det har vi prøvet at finde til dem. Der er nogle rigtigt gode opgaver lige nu til dem”. 

 

Det første halve år, lærlingene er på værkstedet, laver de mindre ting: en hylde, en 

skuffe eller et beslag. Det vigtige er, at de lærer selv at tegne skitser til det, de skal lave: 

” Og så skal de lave skitser over det, hvordan det skal ud, og med mål og noget. Sådan at 

de lige lærer at sætte det på en tegning, og så få det lavet så det passer på målene og 

sådan noget. Fordi ellers … Vi får ikke sådan nogle maskintegninger ind, hvor det er, at 

der kommer sådan en fin tegning” (Jørgen).  

 

Opgaverne kommer ind til lærlingene med Jørgen som ”mellemmand”. På værkstedet 

får de en opgaveliste, og så snakker svendene med driftslederen om, hvad opgaven går 

ud på og fordeler opgaverne mellem lærlingene. Fordelingen af opgaverne skal helst gå 

igennem Jørgen, men lærlingene kan i nogle tilfælde få opgaverne direkte fra ansatte i 

produktionen: ” Der kan godt være nogle små nogle, hvor de selv har fået en opgave hen 

ad vejen” (Jørgen). 

 

Et andet forhold, der karakteriserer organiseringen af oplæringen, hænger sammen 

med, at reparationsværkstedet og udviklingsafdelingen fysisk er placereret 

sammenhængende. I udviklingsafdelingen arbejder der fem svende, som inddrages i 

oplæringen, når lærlingene skal trænes i noget, de er særligt gode til: ” Vi prøver sådan, 

hvis nu de skal over at dreje fx, så tager vi ham, der er dygtigst ovre ved drejeren der, og 

så er det ham” (Jørgen). Det er oplæreren, der søger for, at lærlingen kommer hen til en 

svend, som er særlig dygtig. Det overlades ikke til lærlingene selv at opsøge nogen, der 

kan hjælpe dem. 

 

Typer af opgaver og kvalificeringen 

På observationsdagen arbejdede Johan med tre opgaver. Han er typisk i gang med flere 

opgaver på samme tid. Dels opgaver, som han løbende arbejder med, og dels 

reparationsopgaver, han får fra produktionshallen. For tiden er han i gang med et bord 

med valser på pladen, så det, man arbejder med, kan glide hen over bordet. Det er en 

opgave, Johan selv har fundet på. På observationsdagen arbejdede han det meste af 

tiden med nogle støtter til et løftebord, som kabinerne står på, når de svejses sammen i 

produktionen. Vi fulgte arbejdsprocessen fra, Johan var nede i produktionen og tale med 

de medarbejdere, der skulle bruge støtterne, til at han tog mål (med et målebånd), 

lavede en tegning i hånden på kvadret papir og endelig til sidst til gik i gang med 

fremstillingen, som foregik ved saven, slibemaskinen og boremaskinen. Johan arbejdede 

helt selvstændigt med opgaven og spurgte ikke nogen en eneste gang. 
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På anden besøgsdag arbejdede Johan med et rullebord til den svend, han står ved siden 

af i værkstedet. Han snakker med svenden om, hvad han har behov for og udarbejder en 

tegning, som han viser svenden. Igen løser han opgaven selvstændigt og skal bruge de 

fleste af sine kvalifikationer: ” Eller næsten. Jeg tegner det jo selv. Og jeg saver det jo 

selv. Og jeg svejser det sammen. Og jeg sliber og finjusterer og finish. Der er godt finish 

på det. Så det vil jeg sige, at det næsten er det hele”(Johan). Johan mener ikke, at der er 

noget ved opgaven, som han ikke kan klare selv.  

 

En af de første opgaver, Johan lavede i sin praktik, var en holder til kabinerne, når de 

skal males. Denne opgave løste Johan sammen med sin kammerat Poul og fortæller: ” I 

starten der gik mig og Poul meget sammen. Så vi arbejdede sammen og sådan. Og nu er 

det så blevet mere individuelt, hvor vi selv gør det”.  

 

De arbejdsprocesser, vi observerede, var håndværksmæssige: måler op med målebånd 

og skydelære, udarbejder tegninger i hånden og saver, bore og sliber. 

 

Johan har dispositionsmuligheder i forhold til hele arbejdsprocessen fra 

behovsafdækning, over tegning til udarbejdelsen og vurdering i forbindelse med finish 

på produktet. 

 

Johan bruger kvalifikationer på alle tre kvalifikationsniveauer: sensomotoriske, 

perceptiv-rutiniseret og tænkningsniveau. Dertil metodiske kvalifikationer i forhold til 

planlægning og projektering (tegning og fremskaffelse af materiale) af en opgave. Når 

Johan løser opgaver for ansatte i produktionen, har han brug for både indsigt i 

produktionen – organisatoriske kvalifikationer og kommunikationer.  

 

Tid  

Bjarne, den uddannelsesansvarlige, lægger vægt på, at virksomheden giver tid til 

oplæringen. Om kravet til lærlingenes opgaveløsning, forklarer Jørgen, at det er, at 

resultatet skal ”være i orden”, og han uddyber: ” Ja, men jeg har altid sagt til dem, at det 

er bedre, at det tager tid, og at det så er i orden, det de laver”. 

 

På observationsdagen fortalte Johan, at han mødte kl. seks om morgenen, så han kunne 

gå tidligere hjem. Oplæringen er altså uden tidspres, og lærlingene kan selv disponere 

over tiden.   

 

Dispositionsmuligheder 

Johans dispositionsmuligheder består i, at han har ansvar for hele arbejdsprocessen fra 

behovsafdækning til vurdering af det færdige produktet. Dispositionsmuligheden 

understøttes dels af, at han i visse tilfælde selv kan få sine opgaver fra produktionen 

uden om oplæreren og dels i, at han i langt de fleste tilfælde selv afgør hvor lang tid, han 
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vil bruge på en opgave. Johan arbejder selvstændigt og i forbindelse med vores 

observation også alene. 

 

I interviewene med Johan og Jørgen beskrives oplæring dog som præget af løbende 

kontakt mellem oplærer og lærling, mens lærlingen løser en opgave.  

 

Tonen mellem oplærer og lærling er tilsyneladende venlig og åben. Altså ikke noget med 

at sådan og sådan skal det gøres, men en dialog om, hvordan noget kan gøres.  

 

Denne dialogiske vejledning vil sandsynligvis understøtte Jans dispositionsmuligheder, 

fordi den giver mulighed for, at han som lærling får god indflydelse på sit arbejde.   

 

Interaktionsmuligheder 

Johan har gode interaktionsmuligheder i sin oplæring. I forbindelse med tildeling af 

opgaver og drøftelse af opgaveløsningen taler han både med oplæreren, den anden 

svend på værkstedet og eventuelt svendene i udviklingsafdelingen. Sammen med 

oplæreren taler han med de ansatte i produktionen om, hvad de skal have løst, og 

hvordan det skal løses. Ved mindre opgaver taler Johan selv med de ansatte i 

produktionen om opgaven.  

 

I nogle tilfælde drøfter alle fem (to svende og tre lærlinge) på reparationsværkstedet 

løsningen af en opgave.  

 

Interaktionsmulighederne i forbindelse med faglige problemstillinger synes at være 

gode.  

 

Oplæreren lægger vægt på, at lærlingene får en positiv feedback på det, de laver: ” Vi 

roser. Jeg synes, vi roser rigtigt meget …… Så med det samme, når de har lavet noget 

godt, så får de ros. Masser af ros. Og så joker vi også lidt med dem” (Jørgen). 

Feedbacken skal jo også passer ind i omgangsformen på værkstedet, så den forbindes 

med jokes og venligt drilleri. 

 

Når lærlingene går i gang med en opgave, overlades de ikke til sig selv, men de kan altid 

spørge, hvis der er noget, de er tvivl om. På spørgsmålet om oplæreren venter med at 

forholde sig til lærlingens arbejde, til han spørger, svarer Jørgen: ” Nej, nej. Det gør jeg 

ikke…….. Men først altså så….. Hvis der er noget, de kan jo spørge hele tiden. Ellers så går 

jeg jo og kigger, og snakker vi om ”Hvad gør du nu?” og ”Hvorfor sidder den der? Er den 

ikke skæv den der?” eller et eller andet” (Jørgen).  

 

Jørgen beskriver det som en form for ”udvidet feedback” i forbindelse med lærlingenes 

planlægning og løsning af en opgave. Så gives der en form for fælles vejledende dialog 
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om, hvordan en opgave kan løses: ”I skal lave det her. Og hvordan synes I det skal 

være?” Og så snakker vi lidt om det……. Så brainstormer vi. Så nogle gange så tager vi os 

ind….Hvis de går alle tre lærlinge inde, så kan vi alle sammen, og Palle (den anden svend) 

med inde også, så kan vi alle sammen brainstorme på, hvordan det kunne være fedt”. 

(Jørgen). 

 

Johan føler, at han bliver anerkendt som en dygtig lærling og oplever også at blive rost, 

når han har gjort noget godt. Selv om han arbejder selvstændigt med sine opgaver, så 

forholder svendene sig løbede til det, han laver: ”Hvis det er et lille projekt, så kommer 

de bare hen og siger” Det ser godt ud.” eller et eller andet. Men hvis det er større, så kan 

de godt komme hen og give nogle råd”(Johan).                                            

 

Det sociale klima i virksomheden virker imødekommende. Den uddannelsesansvarlige 

Bjarne lægger vægt på, at lærlingene er gode til at samarbejde, og Jørgen lægger vægt 

på en god omgangstone i værkstedet – også over for lærlingene. 

 

Også Johan synes, at det sociale klima er godt: ”Ja, men jeg synes faktisk, det er et 

fantastisk sammenhold, man har dernede. Og fantastiske mennesker kan man sige. Fordi 

de kan sgu noget alle sammen.”  

 

Vi deltog i frokosten begge de dage, vi besøgte virksomheden. Medarbejderne spiste i 

en stor fælleskantine. Svendene fra reparationsværkstedet sad ved et bord, og de tre 

lærlinge sad sammen ved et andet bord. Vi sad sammen med lærlingene, som ikke talte 

meget sammen, men brugte pausen på at spise og tjekke deres telefoner.  

 

Både Jørgen og Johan beskriver, at der er et hierarki svendene og lærlingene i mellem og 

i mellem lærlingene alt efter, hvor længe de har stået i lære. De problematiserer ikke 

hierarkiet, men anser det nærmest som noget naturligt for et arbejderkollektiv på et 

værksted.   

 

Talent 

Virksomheden vidste ikke, at Johan og hans kammeret Poul var elev på talentsporet, da 

de lavede kontrakt med dem. Bjarne mener, at det er ”super”, fordi det viser noget om 

deres indstilling: ”Når man eksempelvis er talentelever, så viser det også en indstilling fra 

elevens side af, at de gerne vil noget i hvert fald, kan man sige”.  

 

Både den uddannelsesansvarlige og oplæreren er dog enige om, at Johan og hans 

kammerat Poul er dygtige. 

 

På et direkte spørgsmål om virksomheden vil udarbejde forskellige planer for ordinære 

elever og elever på talentspor, svarer Bjarne benægtende. Virksomheden ser egentligt 
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positivt på talentbegrebet, men det har ingen konsekvenser for de planer, de vil 

udarbejde for oplæringen.  

 

Virksomheden (uddannelsesansvarlige og oplærer) har med andre ord et positivt syn på 

talenttanken, men det betyder ikke noget for den måde, de organiserer oplæringen på. 

En anekdote kan illustrere det. På observationsdagen lavede svendene en joke med 

lærlingene, hvor af to er elever på talentsporet - en er ordinær elev. Poul (talentelev) og 

Andreas (ordinær elev) stod sammen: ” og så sagde jeg (Jørgen) .. Han (om 

observatøren) er fra Dansk Industri ham der.” ” Nå hvad betyder det?” ” det betyder, at 

han er ude for at se, om der er talent, de skal have mere i løn end dem, der ikke er med 

på talenten der…. Og så ham den bette (Andreas) der, som ikke var talent, ”Nej det 

kunne fandme ikke passe!” Og den anden han synes jo, det bare var.. Det var en god 

ide… Så ville han (Andreas) også være talent, hvis han skulle have mere i løn” (Jørgen). 

Alle vidste, at det var en joke.  

 

Talentbegrebet anfægter ikke lærlingenes almindelige socialisering til arbejdskollektivet, 

hvor den eneste betydningsfulde forskel hænger sammen med, hvor længe lærlingen 

har været i lære. 

 

Johan fik tilbud om at være talentelev, da han gik på skolen. Han har endnu ikke oplevet, 

at det har betydet noget på skoleopholdene og forventer, at det først vil betyde noget 

på hovedforløb 3. 

 

Skole-virksomhedssamspillet 

Virksomheden arbejder på at planlægge uddannelsesforløbet, så lærlingene er forberedt 

på det, de skal arbejde med på det kommende skoleforløb. Skole-virksomhedssamspillet 

tænkes altså mere fra virksomhed til skole end fra skole til virksomhed. 

 

Når Johan vurderer, hvor han har tilegnet sig sine smedekvalifikationer, mener han, at 

det sker lige så meget i skolen som på virksomheden. Johan har en – meget – positiv 

vurdering af skolen. Teknisk skole har ændret Johans holdning til at gå i skole. Han var 

ikke særlig glad for at gå i folkeskolen. Han kom altid for sent og lavede ikke lektier. Han 

forklarer det sådant: ”Jeg tror ikke rigtigt, at lærerne kunne fange mig i, at det skulle sgu 

læres”.                           

 

Med henvisning til særligt smedelæreren på Gf1 siger Johan: ” Han var sgu ….. Jeg tror, 

det har været det bedste skoleår i mit liv”. På smedeuddannelsen arbejder han også med 

grundfagene: engelsk og dansk selv om det ikke er noget, han er særlig god til (Johan 

mener selv han er lidt ordblind). Han udtrykker det på denne måde: ” Men jeg tager det 

der, der er nødvendigt for at blive en god smed. Så skal det gøres” . Han fortæller, at han 
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går på nettet, hvis der fx er noget matematik, han skal sætte sig ind i: ”Hvordan det er, 

man udfolder ting og tegner ting”. 

 

Johan beskriver ikke, hvordan praktik og skole spiller sammen, men mere at han får 

meget ud af uddannelsen begge steder. 

 

Fremtiden 

Johan begrunder sine ambitioner i smedeuddannelsen med sine forventninger til 

fremtiden. Han vil gerne have sin egen virksomhed og være selvstændig:” jamen jeg vil 

gerne være så dygtig som muligt, og jeg vil gerne … Jeg har lidt sådan en drøm om at 

starte mit eget bette firma. Så der vil jeg jo gerne være dygtig. Så dygtig som muligt, kan 

man sige. Men det er jo bare en drøm, så det er jo ikke sikkert….”.  

 

Han vil helst have en virksomhed, der knytter sig til landbruget fx halmvogne eller 

landbrugsmaskiner og understreger igen sin rod i landbruget og på landet. Johan er 

vokset op som enebarn på en gård og er allerede begyndt at indkøbe maskiner til sin 

virksomhed. Han sætter dem i stand og viser os billeder af, hvor fint de er malet op. 

Maskiner er opbevaret i farens lade. 

 

Når Johan skal begrunde, at han gerne vil være selvstændig, handler det både om 

autonomi og identitetsdannelse: ” Det er nok at sætte mit navn på noget, tror jeg. At få 

noget ud af livet, tror jeg. Og så ved jeg ikke helt, om det er … Så er jeg chef for mig selv, 

kan man sige. Ikke fordi jeg ikke vil have en chef, men så har jeg … så er chef for mig selv, 

kan man sige. Men nok mest, at så sætter jeg mit eget præg, kan man sige. Ved at lave 

ting”.  

 

Johan har nogle meget stabile sociale relationer. Poul, som han er praktik med, har 

været hans kammerat siden 0. klasse, og fire andre kammerater har Johan også kendt 

hele folkeskoletiden. En er i lære som tømrer, en som elektriker og resten er 

smedelærlinge.  

 

Han fortæller om sin fritid med kammeraterne: ” der er også nogle dumme ting engang i 

mellem, men de er altid sjove……. Altså sådan lidt Jackass-agtig, kan man sige. Ej ikke 

helt Jackass, men sådan prøve nogle grænser af….. I sne så kører vi tit med en kælk bag 

en crosser. ”. I sin fritid hjælper han også sin far. Ikke altid med arbejde, som er 

smederelateret, men han svejser da en del på sin fars gård. 

 

Jan har en kæreste, der går i gymnasiet.   

 

Muligheder og barriere for at udvikle høj fagidentitet 

Johans oplæring indeholder gode muligheder for at udvikle høj fagidentitet. Det angår 

både dispositionsmuligheder og interaktionsmuligheder og kvalificeringsmuligheder. På 
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et overordnet plan, hvor det gælder tilrettelæggelse og planlægning af en 

arbejdsproces, er der mulighed for udvikling af gode metodiske kvalifikationer. Denne 

del af arbejdsopgaverne stiller krav om tænkning og problemløsning. De 

håndværksmæssige kvalifikationer vi observerede så ud til at være sensomotoriske 

(save, slibe) og på et perceptiv – rutiniserede(bore).  

 

To forhold i Johans oplæring er bemærkelsesværdige: træk der hænger sammen med 

Johans baggrund i landbruget, og den måde virksomheden har organiseret oplæringen 

på. Johan understreger flere gange, at han kommer fra landet. Dette afspejles i hans 

forestilling om at blive selvstændig og at arbejde med fremstilling af landbrugsmaskiner. 

Dette betyder sandsynligvis også, at Johan identificerer sig positivt med sin 

praktikvirksomhed, som laver maskiner til skovbrug, der minder om landbrugsmaskiner. 

Udviklingen af hans faglige identitet hænger således også sammen med hans 

identifikation med virksomheden og sin baggrund som landbobarn. 

 

Oplæringens organisering på virksomheden kræver, at Johan kan arbejde selvstændigt, 

men ikke alene. Oplæreren Jørgen eller den anden svend interagerer løbende med 

Johan, når han løser sine opgaver. Ikke kun når Johan spørger om hjælp, men også på 

deres eget initiativ. Vi vurderer, at det er positivt for oplæringen, at den 

uddannelsesansvarlige intervenerer i forhold til, hvilke andre svende lærlingene skal ty 

til, når der er brug for et særligt råd eller vejledning. 

 

Oplæringen får en næsten dialogisk karakter, og Johan får løbende anerkendelse for sit 

arbejde. Oplæringen foregår 70% af tiden i 

reparationsværkstedet/udviklingsværkstedet. I reparationsværkstedet foregår 

oplæringen af og til med inddragelse af alle fem i værkstedet. Oplæringen foregår 

tydeligvis i den kontekst arbejdskollektivet i værkstedet udgør. Dette bevirker 

sandsynligvis, at status som talentelev ikke har stor betydning i den daglige oplæringen.      

 

Smedelærlingen Mark 
Mark, der er 19 år, er i lære som talentelev på en virksomhed, der producerer 

løfteudstyr til alt muligt, men mest til løft af vinduer. Der er 25 ansatte, heraf er ca. 10 

montører, der arbejder ude. Mark har været i lære i 1½ år og har overstået H1.   

 

Erhvervsvalget  

Mark har aldrig været i tvivl om, at han ville arbejde med noget praktisk, og at han ville 

have en faglig uddannelse. Han har overvejet at blive mekaniker, fordi han har ”rodet” 

med biler som teenager, men fortrød efter at have haft det på grundforløb. Han har gået 

i skole til og med 9. klasse. Det sidste år gik han på efterskole og har gennemgående 

gode erfaringer med skolegangen. Han startede på grundforløbet nogle måneder efter, 

at han var gået ud af skolen.  
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Oplæringen  

Der foreligger ikke en plan for oplæringen, men værkføreren ved, hvad en smedelærling 

skal igennem. Det gælder også for Marks vedkommende: ”Han har været igennem det 

hele, og han er klar til at tage på skole. Det ved jeg. Jeg er helt sikker. Og jeg tager også 

på teknisk skole, når de er ved at være færdige med deres forskellige skoleperioder. Der 

er jo altid åbent den sidste dag for, at man kan komme og se, hvad de har lavet. Så tager 

jeg altid ud og ser, hvad de laver og snakker med læreren: ”Hvordan er det gået? Er der 

nogle ting vi sådan lige…”. 

 

Viggo, som er svend, og som følger Mark lægger vægt på, at der er progression i 

oplæringen: ”Og så bygger vi nogle trin på ad gangen, lige som hvad de kan lære og 

lave, og hvad de ikke kan lave”.  

 

Organiseringen af oplæringen 

Det er virksomhedens direktør, der har det formelle ansvar for oplæringen, men i det 

daglige er det værkføreren (Viggo). Mark kan også henvende sig til de øvrige svende, og 

det gør han også. Sammenfattende kan man tale om, at oplæringsrelationerne ikke er 

organiserede, og der lægges vægt på, at lærlingen skal være opsøgende.  

 

Viggo fortæller, hvordan han kan følge lærlingen: ”Jeg går jo også derude tæt på. Jeg er 

der forbi, altså sådan, og holder øje”. I sin læremetode gør han en del ud af, at lærlingen 

skal øve sig, og at det er i orden at lave fejl: ”Og så har vi det sådan, får vi lavet nogle 

fejl, så må vi rette dem. Så laver vi et nyt stykke. Altså hvis det her, det ikke dur, jamen så 

står vi og snakker lidt om, han fik frie hænder til at lave det først, men det kom ikke til at 

passe eller du”. De taler om, hvilke fejl der er blevet begået, og hvordan de kunne have 

været undgået.  

 

Typer af opgaver 

Under observationen er Mark i gang med at lave noget, der mest af alt ligner et 

kunstværk, som skal bruges til løft af vinduer bestilt af en slovensk fabrik. Han arbejder 

efter tegning, måler med diverse instrumenter og skærer jernet op. Han arbejder med 

rolige bevægelser og står nogle gange og tænker. På et tidspunkt er han inde på 

kontoret for at tale med tegneren, der har lavet tegningen. Mark mener, der er en fejl 

ved den, og det får han bekræftet, og den bliver rettet. Senere bukker han jern på en 

bukkemaskine og bruger en vinkelmåler til at se, om målene han har tegnet op også 

holder. Derefter er han inde i et svejserum for at skære nyt jern op, som han skal bruge 

til opgaven. Han svejser stykkerne sammen efter, at målingerne er lavet.  

 

Han fortæller, at den opgave han er i gang med, er en god opgave, fordi: ”Der er mange 

forskellige ting i det. Både altså, svejse og bukke og…Jamen der er mange forskellige 
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ting, man skal lave ved det. Så er det jo en god opgave. Den er lidt svær at lave og lidt 

mere udfordrende. Men derved er den jo også god”.  

 

Den netop omtalte opgave har krævet meget tænkning i alle arbejdsprocesserne, og 

Mark ville godt have flere af den slags opgaver, hvor der stilles krav om refleksion og 

evne til problemløsning.  

 

I løbet af interviewet taler vi med Mark om, hvornår en opgave er vel udført. Hertil 

svarer han først, at det er, når kunden er tilfreds. Da kunden sjældent er til stede, så 

svarer han, at det er, når mester er tilfreds. Herefter bliver han spurgt om, han selv har 

en idé om, hvornår arbejdet er i orden? Og han svarer: ”Selvfølgelig. Altid. Det går man 

altid og tænker over, om det nu dur. Er jeg stolt af at ku´ sige: ”Det er mig, der har lavet 

det der”. Det går man jo altid med…Så tingene skal være i orden”.  

 

Mark synes, der har været meget faglig læring i den periode han har været i 

virksomheden: ”Alt det her med, at jeg ikke kunne bruge en drejebænk eller en fræser. 

Jeg kunne knap nok svejse, da jeg startede. Der er mange de har måske småsvejset en 

smule, men ikke noget som er i orden”. Han fortæller, at han starter med at lære på 

grundforløbet: ”Og så ovre i firmaet lærer man decideret at svejse og svejse ordentligt. 

Jo, der er sket meget…Det skal der også gøre”.  

 

Mark arbejder normalt i sit eget tempo: ”Ja, det gør lærlinge…Det gør jeg i hvert fald. En 

gang i mellem har jeg fået et eller andet, hvor han siger…Det kunne være rart det kunne 

være færdig til maler i morgen”. Så fair nok, så laver vi det til i morgen, så tager jeg 

nogle overarbejdstimer for lige at gøre det færdigt”.  

 

Han fortæller, at han generelt har den nødvendige tid til opgaverne, og at han har en 

fornemmelse for, om noget har taget for lang tid, men også at det tidsmæssige aspekt 

skal ses i forhold til opgavens sværhedsgrad og funktionaliteten.  

 

Dispositionsmuligheder 

Mark har en ret høj grad af selvstændighed i sit arbejde: ”Jeg bestemmer da selv, 

hvornår jeg laver hvad i forhold til den opgave, jeg har. Selvfølgelig, det gør jeg altid. 

Men i bund og grund er det mester, der bestemmer, hvad vi skal lave”. Man kan sige, at 

lærlingen har metodefrihed: ”Han (værkføreren) giver en opgave, så skal man lave den. 

Og det er så en selv, der bestemmer, hvornår jeg laver hvilke dele af den opgave og i 

hvilken rækkefølge. Men..selvfølgelig på bedst mulig måde”.  

 

Som det er fremgået, er Mark i det store og hele tilfreds med virksomhedspraktikken 

indtil videre. Noget han kunne tænke sig mere af, var anvendelse af computer og det at 

tegne: ” Blive bedre til at bruge sådan noget som en computer og tegne og sådan noget. 
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Fordi vi lærer lidt af det på skolen, men det kunne man måske godt tage lidt ind, også på 

virksomheden og sidde at lave et eller andet..Det synes jeg. Men jo, ellers er alting fint. 

Meget småting vi laver og sådan noget. Selvfølgelig kunne det også være sjovt at lave 

nogle store ting engang imellem, men…Det ved jeg sgu ikke”.  

 

I interviewet med Mark taler vi om, hvordan der kunne komme flere faglige udfordringer 

ind praktikforløbet, og han siger: ”Vi laver jo egentlig det meste af, hvad en smed han 

laver. Så skulle det bare være noget mere, hvordan skal jeg sige det…Gå lidt mere, endnu 

mere i dybden med sådan noget som smedeuddannelsen. Måske sådan noget som at 

lære at svejse det, der hedder certifikatsvejsning og sådan. Det kunne jeg godt tænke 

mig at prøve at lære. Og det er meget fagligt svært. Og det skal man også lige vide, 

hvordan man laver. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at lære”.  

 

Det er værkføreren, der har ansvaret for, at Mark kommer igennem de forskellige ting, 

han skal have lært, men han har også selv et ansvar: ”Jeg har da også selv lidt af en 

opgave. Jeg skal selv bestemme og vurdere, at det er det jeg skal igennem, og det her 

skal jeg lære. Men ja, han har nok noget at sige. Han skal jo lave nogle opgaver, som gør, 

at jeg bliver bedre”.  

 

Værkføreren lægger vægt på, at lærlingen selv er opsøgende for at skaffe sig viden: ”Der 

hvor man ligesom lærer, det er, hvis man har interessen, jamen så ved man godt, at der 

står en derovre og står og laver noget. Hvad er det han laver? Man holder lidt øje med 

ham. Hvad er det han laver? Hvordan er det, de gør det? Gå endelig over og spørg, hvis 

man er i tvivl, ikke. Men bare det, at man ser det alle de andre laver. Så lærer man 

sindssygt meget”.  

 

Foruden det daglige arbejde anser værkføreren det for positivt, hvis lærlingen vil lave 

noget arbejde til sig selv i weekends. Det viser gå-på-mod og engagement: ”Han vil også 

godt lave noget ved siden af, sammen med vennerne og sådan nogle ting. Så tager de 

herop. Og de må godt bruge værkstedet her. I fritiden også, det må de gerne”. Det er 

gerne nogle småting: ”Men det er det, jeg godt kan li´ ved dem. På den måde ved jeg, at 

de har lysten til at gå og skrue. For så tænker de allerede videre: ”Hvad kan jeg lave? Kan 

man lige..Kan jeg, hvis nu jeg valser?” Og sådan nogle ting. De kan altid komme og 

spørge”.  

 

Værkføreren sammenfatter det på den måde, at det udtrykker selvstændighed og lysten 

til at ville lære – at udbygge fagligheden. Som eksempel nævner han at lave et rustfrit 

udstødningsrør til en traktor eller bil. 

 

Mark mener ikke, der er nogen risiko for, at han ikke får lært det, der hører til faget: 

”Her (på virksomheden) prøver du så meget forskelligt, så du lærer også lidt mere, end 
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du egentlig skal”. Han kalder praktikpladsen for en ”multivirksomhed”.  

 

Det, som lærlingen laver, er alt sammen til produktion. Mark fortæller: ”Det er noget, 

som bliver brugt. Det andet er der ingen penge i”. Selv om der ikke er øvelsesopgaver, er 

der forskel på arbejdet blandt svende og lærlinge: Lærlingen arbejder i det tempo, som 

passer ham: ”Det gør jeg i hvert fald”, siger Mark.  

 

Interaktionsmuligheder 

I virksomheden kan Mark henvende sig til alle svendene for at søge viden, men de har 

forskellige spidskompetencer. Værkføreren uddyber: ”Vi har jo ham som lærling. Der er 

ikke én, der har ham. Det er hele huset, der har en lærling. Så om han går ned i dreje-

fræseafdelingen, hvor det er X, der har styr på det dernede. Spørg ham. For det er ham, 

der ved, hvor alle sagerne er…Sådan at vi ligesom, vi har nok nogle ting, nogle er bedre 

til andre, ikke? Så det er den måde, jeg synes, vi gør det på”.  

 

Når Mark skal i gang med en ny opgave, så taler værkføreren med ham. Mark siger: ”Så 

snakker vi lige om, hvordan man sådan lige skal gribe det an. Gå i gang. Og hvad skal der 

laves ved den. Om der er noget, der skal ændres i forhold til tegningen. Eller f.eks. sådan 

et som den der (hans nuværende opgave), det er jo rart lige at vide, om den nu skal 

males, eller om den skal galvaniseres eller sådan noget. Ellers så er der også noget andet 

arbejde i det. Ja, sådan lige snakker igennem. Hvordan man lige gør, starter op og sådan. 

Og så går man i gang”. 

  

Mark bliver spurgt, om han får noget respons, hvis han har lavet noget godt?: ”Jo, man 

skal nok høre for det, hvis det er dårligt. Det er man ikke i tvivl om. Og hører man ikke 

noget, så må det være godt. Altså både og…Men”. Interviewer: ”Du siger nærmest, du 

ikke får noget at vide?”. Mark: ”Nej det synes jeg ikke. Ikke sådan noget som vælter 

budgettet helt, nej”.  

 

Han fortæller, at han gerne ville have en tilbagemelding på sit arbejde: ”Det ville være da 

være rart. Også sådan hvordan man er, og kan man finde ud af det, man laver. Er det i 

orden?”. Han slutter: ”Det kunne man måske godt blive bedre til”.  

 

Værkføreren bekræfter, at man ikke på virksomheden overroser, selvom noget er 

veludført: ”Altså vi går ikke og overroser folk herude: Men som jeg plejer at sige: ”Det 

der, det ser pænt ud”. Men som vi siger, så kan vi jo næsten altid finde et eller andet. Det 

skal vi ikke, men på en ordentlig måde, så..Det ser godt ud, men du kunne jo lige have 

gjort” 

 

Talent 

Det virker som en smule tilfældigt, at Mark bliver talentelev. Han fortæller, at han på 
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skolen havde sat kryds i boksen med at blive talent: ”Og så er vi startet ud med at lave, 

alle har lavet samme projekter indtil videre, men de (lærerne) siger vi bliver skilt ad på et 

tidspunkt. Og det talent der er sådan noget, som man i starten af ens læretid kan hoppe 

på, og så kan man altid ryge af. Men du kan aldrig komme på igen”.  

 

Den endelige beslutning om at blive talent, blev taget, da lærekontrakten skulle skrives 

under på virksomheden: ”Så havde jeg min uddannelsesvejleder med, tror jeg det 

var..Som så var med oppe og skrive under og ordne papirerne. Så tror jeg bare, det blev 

sat der. Jeg vidste det egentlig ikke. Det var bare…Vi kommer ind på skolen, og så sagde 

han der var nogle, der var talent, og så stod vi og undrede os lidt over det. Nå…så var der 

nogle af mine kammerater, der var, og nogle der ikke var”.  

 

På spørgsmålet om, hvad det at være talent gik ud på, svarede han: ”Det går lidt ud på 

det her med at blive ekstra fagligt udfordret i skoleforløbene. Og blive skilt på et 

tidspunkt, hvor vi skal lave noget andet, end det de andre skal”. Mark synes, det er i 

orden, at eleverne på talentsporet bliver skilt fra de andre på et tidspunkt: Det er fint 

nok. Der er en grund til, at man får lov at være der. Forhåbentlig. Så skal vi også 

udfordres det mere end de andre. Det er logisk nok”. 

 

Han synes, at udvælgelsen af eleverne skulle foregå anderledes, end den gør: ”Du er 

nødt til at starte samme sted med alle og så tage dem fra. Så den måde det er blevet 

lavet på, er lidt mærkeligt, at det starter helt inden, man er startet. Der burde man nok 

lige have taget H1 først eller sådan noget GF2 og H1 først. Og så have sagt, hvem der 

kunne tænke sig det, og hvem tror du, der kunne klare det, ikke? Her er det bare fra 

starten af, hvor du fik det at vide”.  

 

Efter Marks vurdering skulle udvælgelsen ske senere og efter, at eleven har været i 

praktik et stykke tid: ”Det skal være det, han går og laver i værkstedet. Fordi en der er 

rigtig dårlig bogligt, kan være langt bedre end en, der er god bogligt”.  

 

Forespurgt om hvorfor han tror, han selv er blevet valgt til talentelev, svarer han: 

”Tingene færdige lidt før tid, karaktererne lidt højere, tager sig lidt mere sammen i det 

man laver på skolen” og tilføjer: ”Tingene er lidt mere gennemførte på skolen, og alt er 

færdigt, når det skal være færdigt og viser overskud, når man går og laver noget derinde. 

Det tror jeg, de har bygget det på. Og så hvordan man har været i et værksted. Bare 

sådan generelt”.  

 

Værkføreren bliver spurgt, om han mener Mark bliver dygtigere end ikke-talenterne og 

svarer: ”Han bliver jo så dygtig, som han kan. Fordi han har det i sig i forhold til sine 

skolekammerater, som også er i lære. Men hvis han ikke har det samme i sig, eller den 

læreplads der skal til for at lære det. For der er meget forskel på, hvad man kan nå at 
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lave på en plads. Det kommer an på, hvad man laver. Så om han bliver kaldt ”talent” 

eller ej, det når han lige langt på, tror jeg på. For han har det i sig, som skal til for at nå 

til det. Om jeg så jeg skal kalde ham talent eller ej, det ved jeg ikke. Det er mig, for mig er 

det altså…Jeg vil gerne prøve det”.  

 

Der lægges vægt på, at alle der er interesserede i faget også får de bedste muligheder 

for at udvikle deres evner, og det mener værkføreren, at man har de bedste 

forudsætninger for at kunne gøre: ”Vi er sikker på, at vi har et hus, der kan gøre ham 

(Mark) talentdygtig. Fordi vi har alle mulighederne. Og vi har et fagligt højt niveau 

herude på folkene. Rigtig højt endda”.  

 

Værkføreren synes, at der er noget rigtigt i idéen med talentsporerne, man har også en 

skepsis: ”Jeg kan godt se idéen med det, men man skal bare passe lidt på med at dele op 

i A og B hold. I min optik. Hvor jeg ligesom siger, at vi havde en karakterskala. Men det er 

ikke hvor man ser, hvor man er fagligt dygtig. Det kommer an på…”.  

 

På samme måde er han usikker på det rigtige i, at der kræves bestemte karakterer for at 

komme ind på en erhvervsuddannelse: ”Det er jeg sådan lidt ked af, det der foregår lige 

pt. Det er, at de simpelthen skal have nogle karakterer i både engelsk og dansk, og hvad 

pokker det ellers måtte være. For bare at kunne komme ind. Jeg er simpelthen så bange 

for, at vi taber nogle af dem på gulvet, som virkelig har lysten. Til at arbejde med deres 

hænder. Og som jeg plejer at sige: Hvis de har lysten, så har jeg virkelig lysten til at have 

dem. Så skal jeg nok finde ud af det der med at læse og skrive. Ved du hvad? Det er ikke 

så stor en del af det”. 

  

Skole-virksomhedssamspillet 

Når Mark har været på skole, sker det ofte, at værkføreren spørger, hvad han har været 

igennem: ”Hvordan gik det, og hvad har I lavet, hvilke projekter har du lavet? Så viser jeg 

ham et billede, hvad vi har lavet på skolen”. Mark fortæller også, at værkføreren: ”var 

inde på skolen for at se noget af det jeg lavede lige inden, jeg startede heroppe”.  

 

Mark beretter, at han bruger meget af det, han lærer på skolen i praktikken: ”Ja, alt det 

her med at svejse og plader og pladeudfyldning. Det gør man. Ej, måske lige 

håndtegninger man skal lave på skolen, det bruger man godt nok ikke længere. Det kan 

vi ikke rigtig få forklaret lærerne”. Han synes dog, at det kan være relevant: ”Hvis man 

står ude et sted og så kan lave en tegning”. Jo, det er fint nok…”.  

 

Mark bruger ellers ikke tegning i det daglige, men kunne godt tænke sig det: ”Jeg kunne 

godt selv finde på at tegne et program på computeren, hvis jeg selv skulle sidde og lave 

noget. Selvfølgelig kunne jeg det”. Og videre siger han: ”Jeg kan godt lide det med, at 

hvis jeg skal lave et eller andet, så kan jeg godt finde på selv at tegne det op. Hvis jeg 



 

Side 107 af 209 

f.eks. skal lave noget til en traktor”. Han bliver spurgt, om han kunne tænke sig at blive 

tegner på et tidspunkt: ”Det tror jeg ikke. Det er ikke mig, jeg gider ikke sidde på kontor”.  

Han er tilfreds med samspillet mellem skole og virksomhed?: ”Ja, det synes jeg. Det er 

egentlig fint. Vi lærer sådan lige, du ved, lige småtingene og lærer de grundlæggende 

ting, f.eks. med at kantbukke og lige svejse og skære og slibe og plade, altså 

udfoldninger. Alt sådan lige det grundlæggende og så her på virksomheden går man 

mere i dybden med det, og får det til at blive til noget”. 

 

Fremtiden  

Mark er sikker på, at han skal prøve noget andet, når han er udlært: ”Det sagde mester 

også dengang, lige inden jeg startede, inden han overhovedet kendte mig. Der sagde han 

også..Når du er udlært, så skal du ud og prøve noget nyt”.  

 

Han har også tænkt på at blive maskinmester: ”Jeg tænkte jo lidt i starten, sådan hvis 

man nu var uddannet smed og så måske derefter skulle blive maskinmester eller sådan, 

men der er jo meget skole i det jo”. Han har altså et forbehold over for det, som skyldes, 

at der vil være for meget af det boglige. Bortset fra maskinmester vil han gerne ud at 

rejse lidt: ”Komme lidt videre og prøve noget nyt. Det vil jeg gerne”. Mark bliver spurgt, 

hvad han nærmere har tænkt på, når han taler om det at blive maskinmester?: ”Det var 

sådan lidt i starten der, og smed det var fint nok. Og skulle man så lidt videre, så var det 

nok sådan noget som det der, men må vi se på det tidspunkt. Det tror jeg ikke det bliver, 

men jeg ved det ikke. Er der nu ikke lige noget spændende, det ser ud til, at man får læst 

sig ind på det der, eller…Ja, så er det jo nok måske det. Det ved jeg ikke lige. Det er svært 

at sige, hvad man lyst til”. 

 

Han kan også godt finde på at springe til noget andet end lige smedefaget: ”Ja, 

selvfølgelig. Kommer der et eller andet: ”Vi mangler lige en til det her”. Og jeg ved, at det 

kan jeg egentlig godt finde ud af, sådan lidt både – og. Jo, jo, det kan jeg godt finde på”.  

 

Muligheder og barrierer for udvikling af høj fagidentitet 

Flere forhold peger på muligheder for udvikling af en høj fagidentitet: 

Dispositionsmulighederne er gode. Der er en høj grad af selvstændighed i arbejdet, bl.a. 

er der mulighed for at planlægge arbejdet inklusive metodemæssig frihed og 

selvstændighed i udførelsen af arbejdet. Dertil kommer, at opgaverne er meget 

varierede, og kvalifikationsmæssigt er der krav på forskellige niveauer, både med krav til 

tænkning og problemløsning og opgaver, der foregår på et perceptivt-rutiniseret niveau.  

Mark ville gerne have opgaver, hvor man kunne: ”gå lidt mere i dybden med sådan 

noget som smede-uddannelsen”. Han nævner certifikatsvejsning, fordi ”det også er 

meget fagligt svært jo”. Desuden ville det efter hans mening have været godt, om der 

havde været muligheder for mere tegning og brug af computer.  
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Interaktionsmulighederne virker til at være gode for udvikling af høj fagidentitet. 

Værkføreren dyrker en dialogpræget instruktion og lægger vægt på, at Mark selv skal 

søge viden hos de andre faglærte, og Mark på sin side finder, at der er mange 

rollemodeller blandt svendene i virksomheden.  

 

De sociale relationer er uformelle og bærer præg af humor eller, som Mark siger, man 

”hyggesnakker” og har ”værkstedshumor”.  

 

Det er meget sjældent, at lærlingen – eller andre for dens sags skyld – får ros, selvom en 

højere grad af anerkendelse formodentlig ville have været godt for selvværdsfølelsen. På 

den anden side er den kritiske dimension også vigtig for udvikling af en høj fagidentitet, 

og den dimension er altid nærværende, beretter Mark, da han bliver spurgt om der af og 

til gives ros: ”Ja, det kan altid gøres bedre”.  

 

Det er også sådan, Marks fagidentitet er funderet: ” Man (dvs. Mark, red.) går hele tiden 

og tænker, når man går derude..Det kan godt blive bedre, det der dur ikke, fordi det 

kunne jeg have gjort anderledes, sådan der bagefter.. Kan man altid stå og tænke. Det 

tror jeg på, det bliver man da bedre af”.  

 

Han opfatter sig selv som mere fagligt dygtig end nogle af de andre lærlinge: ”Jeg synes, 

jeg er mere fagligt dygtig end nogle af de andre i klassen, skal vi sige det sådan, så jo”. 

Det er Mark selv, der laver sammenligningen, da han bliver spurgt om, han synes, han er 

fagligt dygtig. Han slutter af: ”Der er altid noget, der kan blive bedre, kan man sige”.  

 

Han har også en kreativ side, som f.eks. kommer frem, når han har tid til overs på 

skolen. Efter at have lavet en grill af gængs standard efter tegninger finder han på at 

lave en holder til en steg eller: ”Laver en måske en skovl til kullene eller sådan noget. 

Lige går og hygger sig med det…”. 

 

Marks fremtidsplaner er usikre. Han har tænkt på at læse til maskinmester eller starte et 

lille værksted eller andet, hvor han kan bruge sin faglige uddannelse. Han kunne tænke 

sig: ”at rejse lidt, komme lidt videre og prøve noget nyt, det vil jeg gerne”.  

 

Man kan sige, at han er åben og ser mange muligheder arbejdsmæssigt. Selv om han er 

usikker på, hvad han vil, er han på ingen måde bange for fremtiden.  

 

En tolkning kan være, at dette skyldes, at grunden til en høj fagidentitet er lagt, og at 

dette også inkluderer en styrket personlig identitet.  
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Rustfast smedelæring - Jakob 
Jakob er én af to elever på talentsporet, der er i lære på en virksomhed, der producerer 

større rustfaste enheder. Der er omkring 65 ansatte i virksomheden, heraf er ca. 34 

medarbejdere ansat i produktionen. En af disse er Jakobs far, som også er smed. 

Virksomheden har altid fire lærlinge af gangen. Jakob, der er 22 år, har overstået sit 

første hovedforløb og skal snart på andet hovedforløb. 

 
Erhvervsvalget 

Jakob troede oprindelig, at han ville være pædagogisk assistent, men droppede ud af 

uddannelsen. Hans far tog ham med på besøg på virksomheden og gav Jakob lov til at 

prøve at svejse lidt, og det blev han grebet af og tog kontakt til virksomheden med 

henblik på at få en læreplads. Virksomheden ansætter normalt ikke nogen, der er i 

familie med hinanden, men her gjorde de en undtagelse.  

Jakobs familie bakker op omkring hans erhvervsvalg, både da det gjaldt uddannelsen til 

pædagogisk assistent og nu, da han har valgt smedefaget. Da Jakob var yngre havde 

faderen forbehold over for tanken om, at Jakob skulle blive smed, fordi han synes, at 

smedearbejdet er opslidende: ”Han synes jo, han mener jo at være smed er et 

opslidende arbejde, så han prøvet jo egentlig at skåne mig lidt, det kan jeg huske, han 

har nævnt lidt om og sagt: ”Ej men det, det skal du ikke gøre i,.. Altså da jeg var lidt 

mindre og sådan noget”. 

 

Jakob fortæller, at han godt kunne finde ud af at gå i skole og tage sig en uddannelse. 

Både i folkeskolen og på erhvervsuddannelsen. Hans præstationer i skolen var dog 

påvirket af omgangen med kammerarterne: ”Måske at gå med de lidt sløsede drenge i 

folkeskolen, og sådan noget og så blev man måske trukken lidt ind i det og… det 

påvirkede mig jo måske lidt. Selvom altid, opgaver og eksaminer og sådan noget, det har 

jeg nu altid…(har kunnet finde ud af)”. Det var også på grund af kammerarterne, at han 

valgte uddannelsen til pædagogisk assistent. 

 

Oplæringen  

Det er vigtigt for Anton, som er produktionschef, at virksomheden ansætter lærlinge og 

stiller det som et krav til personalet, at de accepterer lærlinge på virksomheden, også 

selvom han godt er klar over, at lærlingene stiller en masse spørgsmål til svendene: ” 

Har også, har haft nogle enkelte folk der siger, at de helst ikke vil have lærlinge. Hvis I 

ikke vil have lærlinge, så kan de ikke være her. Det er en politisk beslutning, at vi har 

lærlinge, og så kan du ikke få lov til at vælge, hvem du gider at arbejde sammen med 

fordi… selvfølgelig er det hårdere, når de stiller spørgsmål, når de skal lære til, men 

sådan ér det bare…”. 

 

Det er Anton, der ansætter lærlingene, og det gør han på baggrund af sit personlige 

indtryk af ansøgeren. Han mener, at unge mennesker skal have en chance, også selvom 

deres forhistorie kan være lidt broget. Det afgørende er, at de er reelt interesserede. 
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Han har på et tidspunkt afskediget en lærling, som så efter et par år blev genansat, fordi 

han kontaktede ham og fortalte, at nu var han rigtig interesseret og motiveret for at 

blive smed. 

 

Organiseringen af oplæringen 

Anton har det overordnede ansvar for oplæringen i virksomheden. Han følger 

produktionen tæt. Han er mere i produktionshallerne end på kontoret, som han 

udtrykker det.  

 

Alle lærlinge begynder oplæringen i den såkaldte hal 2, hvor der bliver produceret 

mindre enheder, som efterfølgende skal monteres på større produktionsenheder. Når 

lærlingene begynder i hal 2, er det fordi ” de skal lære håndværket fra bunden” (Anton). 

Efter hans mening er det vigtigt, fordi det betyder, at arbejdsprocesserne i den første del 

af oplæringen er mere overskuelige end inde i den produktionshal, hvor de store 

produkter produceres: ”Det (om arbejdet i hal 2) er de små ting.. [..] Det lærer du altså 

nemmere, hvis du sidder ned ved et bord, hvor dine arbejdsforhold er meget nemmere 

..(her)kan man sidder stille og ordentligt.., fordi arbejdet derinde ér stille og ordentligt 

arbejde (Anton). Oplæringen følger med andre ord et bestemt system. Lærlingen 

begynder i produktionen af mindre enheder og ender oplæringen i den store 

produktionshal, hvor det endelig produkt produceres og samles.  

 

Oplæringen tager sin begyndelse i den del af produktionen, som kan opleves overskuelig 

for lærlingen. 

 

I det daglige er der knyttet en bestemt svend, Johannes, til oplæringen i hal 2. Johannes 

har været på virksomheden i 33 år og er selvlært smed, men har fået en 

realkompetencevurdering og merit, så han i dag kan kalde sig smed – kolleger kalder 

ham ofte ’studenten’. Johannes har arbejdet i alle områder af produktionen, og det 

synes han er en stor fordel, fordi det giver en forståelse for den samlede 

produktionsproces. Den forsøger han at videreformidle til lærlingene. Ellers vil han 

gerne videregive værdier om, at man skal gøre sit bedste og ”.. man kan ligeså godt få 

noget ud af det, når man er i gang.”. Han synes, at de skal lære at tage vare på 

virksomhedens værdier og for eksempel ikke smide sumper af materiel væk, der kan 

anvendes i en anden produktion. Han synes, at det er vigtigt, at lærlingene bliver 

dygtige, fordi ”…for på den måde så har de mere tilfredsstillelse i deres arbejde i hvert 

fald” (Johannes). 

 

Typer af opgaver - kvalificeringen af lærlingen 

De opgaver, som lærlingene arbejder med, bliver meget tidligt i oplæringen opgaver, der 

reelt anvendes i produktionen, men i begyndelsen er de mere overvåget end senere i 

deres oplæring. Kvaliteten af lærlingens arbejde skal altid være i orden, men 

virksomheden har også opgaver, hvor der ikke kræves så meget af en svejsning, som de 



 

Side 111 af 209 

yngste lærlinge kan udføre: ”Så de er mere overvåget, når de starter, og de får også lov 

til at starte og får lov til sidde og fedte med en brænder, når de starter, også få lov til at 

bruge deres svejsninger. Vi har også svejsninger, som er skjulte, som ikke har nogle krav 

– det må selvfølgelig ikke ligne noget, der ser forfærdelig ud, men de får ikke lov til at 

lave svejsninger på noget, som skal være exceptionelt synligt eller exceptionelt flot, før 

de kan, selvfølgelig” (Anton). De opgaver, som Jakob arbejder med for tiden, er han 

meget dygtig til – faktisk omtaler Anton hans arbejde som ”vanvittigt dygtigt”, og hvis 

Jakob begår fejl, er det fejl, som en svend også kunne have lavet. Men dygtighed og 

kvalitet i arbejdet rejser også, for Anton, et spørgsmål om, hvad der kræves af en dygtig 

håndværker: ”Han (Jakob, red.) vil meget gerne have, at det ser pænt ud, uanset hvad, 

nå men det er jo også en dygtig håndværker. En dygtig håndværker er en… Du kan 

sagtens få nogle, der er dygtige, der kan lave noget rigtig, rigtig flot, men nu lever vi jo 

ikke af at lave ting, der er flotte - hvis at de er pænere end, hvad folk vi betale for, ikke 

også. En dygtig håndværker er en, der kan ramme niveauet ift. de krav, der bliver stillet. 

Du skal altid ligge lidt over det, der bliver stillet, men du skal ikke begynde at lave det til 

en altertavle, hvis det rent faktisk er en kiste, de har købt”. Lærlingene skal med andre 

ord lære at økonomisere med tid ift. kvalitet. 

 

Da vi møder Jakob på virksomheden, er han i gang med at producere nogle mindre 

enheder, der skal påmonteres i en større produktion. Disse mindre enheder bliver alle 

produceret i hal 2. Ud over to lærlinge, arbejder Johannes også i hal 2, og det samme gør 

en række smede, som Anton omtaler som ”afsindigt dygtige smede”. 

 

Vi oplever, at Jakob arbejder selvstændigt med en række opgaver, han selv har valgt, 

selv forbereder, udfører og løbende kvalitetssikre gennem hele arbejdsprocessen. Fx når 

han løbende renser enhederne, der skal svejses og måler på emnerne og tjekker med 

arbejdstegningerne. Vi får indtryk af, at Jakob under planlægningen tænker meget over 

opgaven, og hvordan den skal løses. Jakob fortæller, hvordan hans måde at arbejde på 

udspringer af hans usikkerhed og forsigtighed, da han begyndte som lærling: ”Da jeg 

startede hernede, var det hele jo meget nyt, og der var det sådan lidt ”åh nej” og hvad. 

Jeg tror det der sådan startede… Altså, jeg synes selv, at jeg har et godt overblik, og det 

måske kommet meget af, at jeg var lidt forsigtig i starten og sådan noget. Der turde man 

jo ikke rigtig… Man kiggede på tegningen, men man skulle være 100% sikker på, at det 

var det, der skulle laves før, man tog det i hænderne også. Det, altså, det er jeg ikke så 

meget mere nu, man lærer det jo hen af vejen. Det gælder også hans måde at arbejde 

med kvalitetssikringen på: ”Men jeg tror, det var det, der startede det, fordi der sikrede 

jeg mig altid inden, jeg lave noget ved lige at spørge: ”Er det nu rigtigt det her” og sådan 

noget, men det tænker jeg slet ikke over mere.” 

 

Jakob anvender flere typer af kvalifikationer i løsningen af sine opgaver. Vi ser, at Jakob 

anvender svejseapparatet og fører tråd, og hvorledes han tilfører argon i 
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svejseprocessen for at mindske eller undgå lufthuller i svejsningen, og hvordan han helt 

automatisk foretager de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger, såsom 

udsugningen. Jakob udfører disse arbejdsopgaver stille og roligt og i bevægelser, der 

fremstår harmoniske. Det virker til, at selve svejsearbejdet foregår på et sensomotoriske 

og perceptiv-rutiniseret niveau. Dertil virker det som om, at Jakob udviser en teknisk 

sensibilitet overfor materiel og redskaber, også selvom han selv fortæller, at det har 

glippet for ham med at føre argon under svejsningen en sjælden gang: ”Der i starten da 

jeg kom herned, der kan jeg huske første dag, (om den anden lærling) han glemte at 

tænde argonen der, og jeg tænkte: ”Nå, det skal jeg lige huske, det glemmer jeg aldrig.” 

Og her for nyligt der jeg lige kom tilbage fra skole, der glemte jeg at tænde. Så er der 

bare koks, så bliver du nødt til at skære sådan rille af røret også…”.  

 

Det fremgår af observationerne og af interviewene, at Jakob udviser selvstændighed og 

ansvarsbevidsthed, når han arbejder med sine opgaver. Jakob demonstrere metodiske 

kvalifikationer, som kommer til udtryk, når han vurderer og planlægger udførelsen af 

sine opgaver. Løsningen af opgaverne kræver en del tal- og matematisk forståelse. Jakob 

fortæller også, at Johannes har lært ham at være opmærksom på sammenhængen 

mellem produktionen i hal 2 og den produktionshal, hvor slutproduktet 

færdigproduceres. Opmærksomheden anvendes til at udvælge de opgaver i hal 2, der er 

mest presserende at få udført, så kollegerne i den anden hal ikke får ventetid. Johannes 

understøtter dermed, at lærlingen udvikler, hvad der kan kaldes organisatoriske 

kvalifikationer, som er vigtige for at forstå, hvordan de selv og andre kan støtte 

progressionen i produktionen. 

 

For Jakob betyder hans egne præstationer noget for hans oplevelse af uddannelsen. 

”Altså med det her, der føler jeg mig bare hjemme, altså det… Ved PAU der kunne jeg 

godt følge med og sådan noget, men jeg var ikke den bedste. Det tror jeg… Det gør sig 

mere gældende her, det er i hvert fald det, jeg stræber efter, og det er, det er det, jeg 

prøver at presse mig selv til”. (Jakob) 

 

Jakob sætter pris på, at gøre tingene ordentligt. Jakob fortæller, at hans far, de andre 

smede og også Johannes, er en form for rollemodeller, men også at det handler om hans 

egen holdning til arbejdet. ”Det ved jeg ikke, hvor jeg sådan har lært… Jeg tror måske, 

det meste af det kommer af mig selv, altså meget af det lærer vi jo inde i afdeling 2, hvor 

vi går, og måske af (Johannes, red.) og de forskellige, jeg går og iagttager hvem, altså, 

hvad de andre de nu gør og sådan noget. Og måske meget at det også kommer fra min 

far, ham arbejder jeg jo også meget med. Men jeg tror meget af det, gør jeg mig selv 

opmærksom på, alt sådan noget med, fordi der er mange der bare er sådan: ”Nå men nu 

skal det bare overstås, og nu klasker vi bare det her sammen”. Også misser man lige 

nogle vigtige detaljer, og måske, og det synes jeg selv, jeg er rigtig god til…” 
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Johannes lægger vægt på, at lærlingene bliver kvalitetsbevidste. Det kan betyde, at de: ” 

.. også får en glæde i, at det bliver godt det, de laver. ….Og også så det kan svare sig og… 

Altså, det der med at springe over hvor gærdet er lavest, det ender faktisk ofte med at 

blive et højere gærde”. Han fortæller, at der er nogle lærlinge, man skal holde mere øje 

med end andre. Sådan har det ikke været med Jakob, og han begrunder det med, at 

Jakob er interesseret og ikke er bange for at påtage sig udfordringer. Det er også i orden 

for ham, at en lærling laver en fejl, men han bryder sig ikke om at de sjusker, så bliver 

han irriteret.  

 

Jakob har også lavet fejl: ”Og fejl som jeg ikke troede, jeg ville… Fordi jeg ved andre har 

gjort, jamen, så har jeg ligesom tænkt: ”Nå, men nu ved jeg, det skal jeg ikke gøre”, men 

så glemmer man det selv. (Om hvad der sker, hvis han laver en fejl, red.) .. Så laver man 

det bare om, det kan man typisk”. (Jakob). 

 

Tid  

Der er individuel løn på virksomheden, og de ansatte i produktionen stempler ind på de 

opgaver, som de skal udføre. Dette gælder også lærlingene. Men tidsakkorden for 

lærlingene er ikke så stram. Det vigtige er, at de lærer håndværket: ”Vi lærer dem 

håndværket, og så putter vi tempo på – ikke at der ikke noteres timer, for det gør der”, 

fortæller Anton. Han og værkførerne tjekker tiden, og hvis det er helt tosset, så bliver 

der stillet spørgsmål til arbejdet. Vi får et indtryk af, at Jakobs forbrug af tid på 

opgaverne ikke har været et problem. 

 

Jakob fortæller, at han synes, at han har den tid, han skal bruge på opgaverne. ” …Ja, det 

vil jeg mene, at jeg har. Også selvom jeg er lidt kræsen med de ting, jeg laver, jeg vil jo 

gerne gøre det pænt og sådan noget, men det er ikke noget, der forhindrer mig i 

at…kunne levere til tiden.” 

 

Dispositionsmuligheder 
Medarbejderne i hal 2 henter deres opgaver i et dueslag. Her ligger arbejdstegninger, en 

beskrevet arbejdsopgave og de fleste af de materialer, de skal anvende til at producere 

det pågældende produkt. Medarbejderne i hal 2 sætter en ære i at være på forkant med 

produktionsprocessen, så kolleger i den store produktionshal aldrig skal vente på 

produkterne. Jakob vælger selv sine opgaver og giver udtryk for, at han også lægger 

vægt på, at han medvirker til, at de er foran med produktionen i hal 2.  

 

Jakob fortæller, at når han skal vælge en opgave, så vælger han efter, hvorvidt han selv 

tror på, at han kan klare opgaven. Det betyder ikke, at det skal være noget, han har 

prøvet før. Opgaven kan med andre ord godt rumme nogle processer, som han ikke har 

prøvet før, eller som han ikke er så rutineret i. Jakob fortæller, at han altid sætter sig ind 

i delproduktets funktion og opgave i forhold til det færdige produkt og hvilke krav, der er 
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til arbejdsprocessen. Han er ikke bange for at prøve noget nyt, men af og til henvender 

han sig lige til Johannes for at høre hans vurdering af opgaven.  

 

Jakob udfører opgaverne selvstændigt, og vi oplever, at han kan begrunde den viden og 

de færdigheder, han anvender. Arbejdsopgaverne forberedes ved, at han læser 

arbejdsbeskrivelsen og kvalitetskravene til delproduktet og sammenhængen mellem 

delproduktet og det endelig produkt. Han klargør materialerne og værktøjet, som i dette 

tilfælde er svejseapparatet og tager de sikkerhedsmæssige forbehold. Undervejs i 

arbejdsprocessen rengør han emnet og sliber enkeltdelene, inden han påbegynder 

svejsningen. Undervejs i svejseprocessen vurderer han kvaliteten af svejsningen, og 

endelig rengør han det færdige produkt og kvalitetssikrer ved at måle og sammenholde 

med arbejdstegningerne og justerer eventuelt.  

 

Jakob kan godt opleve, at der, efter hans mening, er fejl i arbejdsbeskrivelsen eller i de 

materialer, han skal anvende. Når det opstår, kontakter han selv tegnestuen og taler 

med kollegerne der om, hvorvidt der er en fejl eller ej i tegningerne eller i 

materialevalget. Det sker, at Jakob har ret. At han selv kan kontakte tegnestuen bidrager 

til at udvikle hans kommunikative kvalifikationer.  

 

Vi oplever, at Jakob skal i gang med en opgave og skal bruge en bestemt type rør, som 

ikke umiddelbart er til rådighed for ham. Jakob går en runde og leder efter materialet, 

men kan ikke finde det. Han og Johannes taler om, at der er kolleger, der ikke ligger 

anvendelige stumper på de dertil indrettede pladser, og at det giver et spild for 

virksomheden og forsinkelser i deres arbejde. Vi oplever, at svend og lærling her deler 

en antagelse om, hvordan man skal håndtere virksomhedens materialer. 

 

Jakob har selv indrettet sin arbejdsplads i hal 2. Han har tidligere haft en anden plads, 

hvor han var placeret sammen med den anden lærling, men han har på eget initiativ 

flyttet arbejdspladsen, fordi den anden lærling roder. På grund af svejselyset er Jakobs 

arbejdsplads skærmet af sikkerhedsgardiner. Det betyder også, at når Jakob arbejder, er 

der ingen, der kan se, hvad han laver.  

 

Interaktionsmuligheder 

Det er svejsning, der mest interesserer Jakob ved smedefaget. Anton forklarer det 

blandt andet med, at ved svejsearbejdet kan man se resultatet af arbejdet med det 

samme, og at ”..de kan måle sig selv”. Jakob fortæller, at der ligger meget på de sociale 

medier om at svejse. "Der er stor konkurrence om, hvem der kan gøre det bedst og 

pænest” (Jakob). Både Anton og Johannes fortæller, at interessen og begejstringen for 

svejsearbejdet er typisk for de unge:” Det er jo det man brænder for som smed. De vil 

have… de vil have det der skide certifikat, så de kan komme ud og svejse” (Anton). En 

faglig interesse er et element i udvikling af en høj fagidentitet.  
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Vi får fortalt, at Jakob har ind i mellem har overarbejde i den store produktionshal. Her 

hjælper han med at svejse store enheder sammen til et samlet produkt. Her er de to om 

svejsearbejdet, én der svejser på ydersiden og styrer processen, og én der svejser på 

indersiden, Jakob får lov til at svejse fra indersiden. ” Lave sådan en rundsøm der er 15 

meter rundt, det synes de jo, er det fedeste” (Anton).  

 

Overarbejdsopgaverne giver Jakob en mulighed for at opleve samarbejdet med udlærte 

svende og styrker de faglige interaktionsmuligheder i hans oplæring.  

 

Jakob beskriver selv, at der er et godt miljø på arbejdspladsen og ”(selvom de arbejder) 

….så går vi jo og chatter lidt med hinanden”. Miljøet bidrager til, at han kan spørge de 

kolleger om råd, som han vil, og han har fortæller også, at han har gode muligheder for 

at se, hvordan kollegerne bærer sig ad, når de løser deres arbejdsopgaver. Han har også 

et godt forhold til Johannes, som har det daglige ansvar for oplæringen i hal 2. Det 

betyder, at Jakob får den hjælp, han ønsker. Hjælp eller andres vurdering sker dog ofte 

på Jakobs egen foranledning. 

  

Jakob ved godt, at han som lærling er nederst i et ’hierarki’, men han oplever også, at 

hans udvikling går hurtig, og at han måske er længere henne i sin oplæring end 

forventet: ”Jeg synes, min udvikling den er gået forholdsvis hurtig… så jeg begynder at 

føle, at jeg er ligesom andre, og selvom det er jeg jo ikke, jeg kan ikke selv gå ud og…lige 

strikke en tegning sammen, og sådan noget, men et eller andet sted, så føler jeg 

alligevel, at jeg er lidt højere, end jeg måske er, nogen gange, fordi jeg kan levere det 

samme i mange tilfælde, of sådan noget, ..så får man lidt blod på tanden”, fortæller 

Jakob. 

 

Jakobs arbejdsproces bliver ikke tjekket af Johannes – det er et spørgsmål om tillid, 

fortæller Anton. Jakob fortæller, at han har haft en god dag på arbejde, når han har 

været tilfreds med det, han har lavet. Men oplevelsen af, at noget er blevet gjort godt, 

er primært baseret på Jakobs egne oplevelser, han får ikke direkte ros af Johannes. (Om 

ros eller anerkendelse af Johannes, red.) ”Nej, han er meget… ej, det ved jeg ikke, det er 

jo ikke for at tale ondt om ham, men det er sjældent, han kommer, og selvfølgelig kan 

han godt sige, hvis det er sådan det skal være og sådan, men han kommer aldrig bare 

lige og (roser)”. (Jakob)  

 

Johannes fortæller, at han godt ved, at han ikke er god til at rose. Det vigtige for ham er 

at holde øje med, hvornår lærlingen skal have hjælp. Han fortæller: ”Det, min tankegang 

er jo, jeg skal hjælpe dem med at blive dygtigere. Jeg ser… Når jeg kigger på svejsning: 

”Hov, der skal jeg hjælpe ham”. Så alt andet, det glemmer jeg egentlig at gøre 

opmærksom på. Men han synes selv, at han er blevet bedre til det, fordi der er lærlinge, 
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der har nævnt over for ham, at de aldrig får ros. ”Så jeg blev lidt bedre til at sige: ”Det 

heromme det er godt”. Og så ved de godt, så kommer der sikkert et men….Fordi det er 

det, der er vigtigt, det er det, der kommer efter men ‘et….Det er der, hvor jeg kan hjælpe 

dem til at gøre dem bedre.” 

 

Johannes vægter med andre ord i højere grad, at lærlingene bliver dygtige ved at 

udstikke, hvordan de kan blive det og i mindre grad ved at rose eller anerkende den 

måde, de arbejder på.  

 

I virksomheden er der forskellige kantiner, man spiser frokost sammen med dem, man 

arbejder sammen med. Jakob spiser med andre ord frokost sammen med kollegerne i 

hal 2. I den kantine sidder man i grupper. Vi oplever, at der ikke er kontakt mellem 

kollegerne i frokostpausen. Tiden bruges til – i stilhed - at spise madpakken og få læst 

lidt på telefonen. Enkelte tager sig en blund.  

 

Jakobs interaktionsmuligheder er primært uformelle og opstår i situationen. Kun når han 

arbejder over, arbejder han sammen med en kollega. Han arbejder selvstændigt og 

bortset fra kontakten til Johannes, sker andre kontakter på virksomheden på Jakobs 

eget initiativ, det gælder fx kontakt til tegnestuen.  

 

Talent 

Anton har ikke tænkt videre over det med at være talentelev.  Han fortæller, at det står i 

alle deres kontrakter nu. Det er skolen, der har krydset af ved talentspor, og han tænker, 

at det er eleverne, der har valgt det. Men sådan forholder det sig faktisk ikke ifølge 

Jakob. Han blev først opmærksom på, at han var talentelev, da han begyndte på første 

hovedforløb, hvor lærerne fortalte ham, at det var han. Jakob giver indtryk af at være 

stolt over prædikatet ’talentelev’ og fortæller, at det vil han gerne leve op til. ”Ja ja. 

Jamen jeg ligger også meget i det. Og dengang med alt det der talent der, hvor jeg sådan 

fik fokus på det. Det gjorde selvfølgelig også lidt, fordi, okay, men det er jo, nu bliver der 

stillet nogle krav til mig og sådan noget. Så… Det motivere også en. Især oppe på skolen, 

fordi der konkurrerer vi jo lidt i klassen og der... nu er der lige pludselig andre øjne på mig 

og sådan, altså, nu forventer de andre jo også, da vi fik af vide, det blev bare sagt i åben 

forum i klassen… ja, men I er talentelever”.  

 

Jakob synes, at der er forskel på, hvad eleverne kan præstere på skolen, men ved ikke, 

om det har noget med det at være talentelev eller ej: ”Jeg ved ikke, om det kommer af, 

at jeg er talentelev, men der er forskel, det vil jeg da sige. Det, nogen gange så tænker 

jeg godt nok over, hvor de andre de… hvor de lærer henne, sådan, med det vi laver, fordi 

jeg kan se ekstrem forskel, når vi laver ting deroppe og sådan noget…..Jeg ved ikke, om 

det er talentdelen, eller om det bare er fordi, jeg gør noget ekstra for det, om det pga. 

det sted jeg har om, man bare får noget mere med, men jeg mærker… De ting vi laver, 
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jeg er altid først færdig, det, og jeg, der er ikke en finger at sætte på det og sådan noget, 

hvor jeg nogen gange kan gå og tænke, altså hvad de andre får dagen til at gå med”. 

Det er første gang, at Johannes har lærlinge, der er på et talentspor og giver udtryk for, 

at han ikke ved, hvad begrebet talent dækker.  

 

Anton synes ikke, at der skal være forskel på oplæringen af lærlinge, der går på 

talentsporet og de almindelige elever, men tilføjer dog, at hvis eleverne er dygtige, så 

kommer de hurtigere videre fra hal 2, hvor alle lærlinge begynder deres oplæring.  

 

Skole – virksomhedssamspillet 

Både erhvervsskolen og produktionschefen, Anton, karakteriserer Jakob som en dygtig 

lærling, der både kan det teoretiske og det praktiske i smedefaget. De to lærlinge i 

virksomheden får høje karakterer på skoledelen – Anton fortæller, at virksomhedens 

lærlinge altid ender med at få høje karakterer, men at der er forskel på eleverne, de 

udvikler sig i forskellige tempi, nogle ’spurter’ mere end andre til sidst i læretiden og til 

svendeprøven.  

 

Anton kommer forbi skolen, mens lærlingene er på deres skoleophold. Efter hvert 

skoleophold er der en samtale mellem skolen og Anton om, hvilke mål der er opfyldt for 

lærlingen, og hvis der er områder, hvor eleven skal have ekstra undervisningstid, så 

anser Anton ikke det for et problem.  Virksomheden er villig til at tilkøbe ekstra tid på 

skoleopholdene, hvis der er faglige mål, som en lærling ikke har opnået, og Anton giver 

eksempler på, at der fx er tilkøbt noget matematik til en lærling, som havde svært ved 

dette fag. 

 

Virksomheden kan ikke i deres produktion og deres anlæg dække alle mål for 

rustsmedeuddannelsen, virksomheden har fx ikke en kantpresser, men her forventer de, 

at skolen går ind og dækker sådant et mål i uddannelsen.  

 

Jakob kan godt bruge det, han lærer på skoledelen, men det meste lærer han i 

virksomheden: ”Selve håndværket, det tror jeg, det kommer mest hernede. Det er mere 

det, jeg lærer her, jeg bruger på skolen end omvendt”, når det gælder om at regne 

tingene ud, jeg tror, der bruger jeg rigtig meget fra skolen af”. Håndværket læres i 

virksomheden, men skoleopholdene giver viden, som kan anvendes i praktikken. 

 

Muligheder og barrierer for udviklingen af høj fagidentitet 

Jakob beskrives som en dygtig og motiveret lærling, og han giver selv udtryk for, at han 

konstant udvikler sig fagligt, og knytter det selv sammen med sin egen motivation og 

interesse og muligheden for løbende at få de udfordringer, som han ønsker. Hans 

motivation for at blive smed er langt større end nogen anden motivation, han har 

oplevet gennem uddannelse, og han knytter selv denne oplevelse sammen med, at man 

i smedearbejdet kan måle sine egen præstationer. 
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Inden for de muligheder, som ligger i opgaverne i hal 2, vælger Jakob selv sine 

arbejdsopgaver og udfører dem selvstændigt. Han kan også selvstændigt opsøge andre 

fagmiljøer på virksomheden, som fx de ansatte i tegnestuen. Jakob drives af at blive god 

til sit fag og er interesseret i at få nye udfordringer. indtil videre manifesterer det sig i et 

mål om at blive god til at svejse.  

 

Vi vurderer, at Jakob, både ved sin familiemæssige relation til en dygtig smed og ved 

relationen til Johannes, bliver socialiseret til vigtige håndværkmæssige værdier, såsom 

ansvarlighed og kvalitetsbevidsthed. Værdier der understøtter udvikling af en høj 

fagidentitet. Men vi anser det også som et potentielt problem, at der ikke er traditioner i 

virksomheden for at rose eller direkte anerkende lærlingenes måder at arbejde på, når 

de gør et godt stykke arbejde. Dispositionsmulighedernes betydning for udviklingen af 

fagidentiteten handler ikke kun om at kunne tilrettelægge, udføre og vurdere resultatet 

af arbejdet, men også om at kunne fordybe sig i arbejdsprocessen. Det får vi indtryk af, 

at Jakob gør, men hvis der er udelukkende er fokus på lærlingens slutpræstation, det 

endelige produkt og ikke på processen, kan det måske opstå en barriere eller i det 

mindste manglende motivation for lærlingens fordybelse i arbejdsprocessen. 

 

Men Jakob har et godt udgangspunkt for at udvikle en høj fagidentitet. Tilrettelæggelsen 

af oplæringen fra det mere enkle til de mere komplicerede arbejdsprocesser giver også 

Jakob en mulighed for at udvikle en høj fagidentitet, fordi der vil være en kontinuerlig 

faglig udfordring i de forskellige arbejdsopgaver. En udfordring som Jakob påtager sig, 

endog med opgaver, som han ikke er helt sikker på, hvordan han skal løse. 

 

Udviklingen vil formentlig i høj grad bero på, om Jakob fortsat kan bevare sin evne til 

selvmotivering, sin interesse for og opmærksomhed på vurdering af eget arbejde og 

evne til selvstyring. Selvom om Jakob fortæller, at han kan kontakte alle på 

virksomheden, også fx smedene i de andre produktionshaller, skal Jakob selv opsøge de 

faglige interaktionsmuligheder. De sociale interaktionsmuligheder, sådan som vi er dem 

udfoldet i frokostpausen, kan udgøre en risiko for sociale isolation eller i det mindste 

være en barriere for udviklingen af sociale interaktionsmuligheder. Når Jakob arbejder 

over i den store produktionshal, indgår han dog i arbejdsprocesser sammen med 

udlærte smede, og det kan både styrke de faglige og sociale interaktionsmuligheder, 

som er en forudsætning for høj fagidentitet. 

 
 

Søren, en mekanikerlærling 
Søren på 24 år er lærling på et stort autoværksted, der er autoriseret til flere bilmærker, 

både personvogne og varebiler. Han var i skolepraktikordningen og kom i praktik i 

virksomheden og blev herefter ansat som lærling. 
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Virksomheden har lærlinge, fordi ”Det er vigtigt, vi får skabt nogen, får skabt nogen til at 

tage over. …Og med den vækst der er, der er vi nødt til at uddanne nogle gode folk”, 

fortæller værkstedschefen Poul. Mange af deres nuværende medarbejdere har de selv 

udlært. Virksomheden beholder med andre ord mange af deres lærlinge. Poul er 

ansvarlig for lærlingenes uddannelse, og han fortæller, at de lærlinge, der har taget 

mekaniker plus uddannelsen (talentsporet) er dygtige folk, og at mange af dem vil gerne 

videreuddanne sig.  

 

Virksomheden er opmærksom på, at der er ved at være mangel på kvalificeret 

arbejdskraft, og at det nødvendigt at bidrage til at uddanne kvalificerede mekanikere: 

”Det er jo svært at… være… ytre sin utilfredshed over at man ikke kan få de folk, man 

eftersøger, hvis man ikke selv er med til at…til at producere dem”. (Poul). 

 

Erhvervsvalget 

Søren kører cross i sin fritid og sammenhængen mellem denne fritidsaktivitet og valg af 

uddannelse er umiddelbart sammenhængende, men Søren har en fortid med flere valg 

og afbrudte forløb bag sig. I folkeskolen klarede han sig efter eget udsagn med jævne 

karakterer. Han fik dog gode karakterer i de naturvidenskabelig fag. Han havde svært 

ved at sidde stille og lavede ballade, og af og til gik der også nogle ting i stykker. Han 

beskriver sig selv som noget af en rod. Søren har derfor været på skoleinspektørens 

kontor rigtig mange gange og ”været sendt væk fra skolen i 14 dage af gange og sådan 

noget, fordi jeg ikke kunne opføre mig ordentligt”. Forældrene var ” ikke vitterligt 

tilfredse til at starte med (om hans opførsel og klagerne, Red.)… Og efterfølgende så 

begyndte mine folkeskolelærere at gå i meget, meget små sko omkring de ting jeg 

lavede….Men selvfølgelig også fordi, jeg var en rod i forvejen jo, ikke også? Og så til sidst 

så blev de selv trætte af … ikke af mig, men af, at læreren skrev konstant. Og til sidst så 

endte det jo så med, at min far tog en samtale med den her, med mine folkeskolelærere, 

at, at hvis ikke de havde andet at fortælle end negativt hele tiden, så behøvede de ikke at 

ringe mere….. så stoppede de med at ringe.”  

 

Efter folkeskolen begyndte Søren på htx. Hans morfar har taget en hf, men der er ellers 

ikke tradition for gymnasiale uddannelser i hans familie, og Søren ville gerne gøre sine 

forældre stolte ved at tage en gymnasial uddannelse. Han droppede dog ud af htx, fordi 

han ikke kunne finde sig i ”at sidde på en stol hele tiden…. Jeg havde simpelthen for 

meget krudt i røven”. 

 

Herefter arbejdede han i faderens firma i en periode og kom efterfølgende i lære som 

elektriker, men mistede sit kørekort og stoppede som lærling. Men de år, der var gået, 

har, efter Sørens eget udsagn, modnet ham, og han endte så med at tage en hf på deltid. 

Oplevelsen af at tage en uddannelse blev med hf pludselig positivt: ”Men så lige 
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pludselig så blev, så var det lidt ligesom om, at det første år af HF, det gik sådan rimelig 

nemt og hurtigt, og jeg var måske ikke lige så fokuseret, som jeg skulle have været, og da 

jeg så begyndte… da det begyndte at gå op for mig, at nu var der sådan set ikke så lang 

tid tilbage og sådan, så var jeg egentlig, så blev jeg ret glad for at være der. Kunne godt 

lide, hvis jeg scorede et 10-tal eller sådan også… kom hjem med det, ikke? Så lige 

pludselig, så var det jo slut, så skulle jeg til at finde ud af, hvad jeg egentlig gerne ville.”.  

Søren fortæller, at på hf blev han interesseret i en række af fagene, og han begyndte 

også at interessere sig for andre ting, såsom at se dokumentarfilm. 

Søren beskriver fortsat sig selv som en, der har ”krudt i røven”, men al den energi får 

han afløb for ved at køre cross. Han spiller også golf, men det er mest: ”for at træne det 

mentale spil. Også fordi hvis… crossen det er min store passion, jo. Men hvis jeg bliver 

kørt af i cross og bliver rasende, så kan jeg ikke køre fokuseret. (Om at spille golf, red.) 

kan holde mig… kølig, hvis man kan sige det på den måde. Og holde mig fokuseret. Så 

hjælper det mig i det andet. Samtidig med at… råstyrken man får fra cross af, den 

hjælper mig i golf.” Den mentale træning, som golfspillet giver Søren, hjælper ham også i 

mekanikerfaget: ”Jeg får faktisk, altså, selvom man ikke skulle tro det, så får jeg alligevel 

noget fra golf, som jeg kan bruge her i mekanikerverden. For hvis du har en bolt, der 

sidder virkelig, virkelig forfærdeligt, at man så lige kan slå koldt vand i blodet og holde 

sig roligt omkring det, så til sidst, så lykkedes det. Hvor at derhjemme i garagen førhen, 

der havde jeg måske kastet med en eller anden svensknøgle til sidst i…” 

 

Søren har mange planer og drømme for fremtiden. Et er tæt på hans dagligdag, som 

ønsket om at blive så dygtig, at han kan blive i firmaet. Men han har også en gammel 

drøm om at blive sportsmekaniker, men det kræver, at han bliver videreuddannet i USA, 

og det tænker han selv kan være vanskeligt, fordi han også gerne vil stifte familie 

sammen med kæresten. Andre drømme handler om at læse til ingeniør eller 

maskinmester. Især den sidste drøm er affødt af en konkret oplevelse om at være blevet 

lovet arbejde som maskinmester i off shore branchen af en af sin fars 

forretningsforbindelser. Sin faglige ambition udtrykker Søren ved følgende udtalelse: 

”..man kan jo have den ambition at blive så dygtig, at man er eftertragtet overalt. Forstå 

mig ret, ikke? Og jeg vil sige, håndværksmæssig ambition, så må det være, jeg skal være 

så dygtig, at det er mig, folk de kommer og spørger, hvis de er i tvivl. Jeg vil være så 

dygtig at … jeg er den sidste, der får en fyreseddel, hvis der skal fyres folk”. 

 

Oplæringen 

I værkstedet er der ophængt et stort skema, der viser, hvordan lærlingene skal rotere i 

de forskellige værksteder. Skemaet afspejler de muligheder, der er i virksomheden og er 

ikke udarbejdet efter uddannelsesmålene. Poul fortæller, at hvis en lærling kommer 

hjem fra et skoleophold og synes, at der er et område, som han mangler noget på, så 

organiserer de det. Det, han lægger vægt på ved lærlingene, er, at de selv opsøger 

udfordringerne: ”Det der opsøgende og udfordrende og det, det der det kan jeg godt 
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lide…Fordi så…Så er de også en del af det, selvfølgelig er vi nød til at bruge til de daglige 

opgaver, men de skal også have mulighed for det andet her”. Med andre ord, hvis 

lærlingene viser initiativ og vil udfordres, kan de komme til at lære mere. 

 

Hver lærling er knyttet til en svend i tre måneder ad gangen, og i det første år arbejder 

de ikke alene. Da vi møder Søren, er han knyttet sammen med svenden Mikkel. 

Oplæringen er organiseret i en lærlinge-svend relation. Nogen gange er det 

værkføreren, der udpeger, hvem lærlingen skal stå ved, andre gange sker det på 

lærlingens eget initiativ. Sådan er det med Søren, han bad selv om at stå sammen med 

svenden Mikkel. Mikkel er uddannet i virksomheden for ca. fem år siden.   

 

At stå sammen med en svend betyder, at man følger svenden i hans arbejde: ”.. altså 

som udgangspunkt, så vidt der er tid til det, så følger han mig i min arbejdsdag”(Mikkel). 

Der foregår med andre ord en form for sidemandsoplæring og dermed også 

sidemandskontrol: ” Hvis, hvis jeg står ovre ved ham, og vi laver noget, så står 

(oplæreren) jo og kigger mig over skulderen. Også er det klart, at man får… hvad skal 

man sige, man har en tillid til at… Hvis han har set mig skifte oliefilter 20 gange, at så 

behøver han ikke at kigge mig over skulderen for at vide, at det kan jeg godt finde ud af 

at lave”. (Søren). 

 

Det er værkføreren, der giver opgaverne til lærlingene, og deres arbejde er en del af den 

daglige produktion, og Søren laver derfor serviceopgaver og andet på linje med 

svendene på værkstedet.  

 

For selvstændigt at kunne løse en opgave kræver det, at der er en lift til rådighed. 

Lærlingene har ikke deres egen lift, men må arbejde der, hvor der er en ledig: ”Så nogle 

gange hvis der er, f.eks. er en ledig lift…så kan det være at der en god opgave, han kan 

lære noget af at lave selv. Det kan også være der nogle gange hvor han bare, hvad kan 

man sige, bliver ligesom en del af produktionen…. f.eks. lave et service, det er jo sådan 

ligesom, hvad skal man sige, en del af produktionen… Og sådan skal det selvfølgelig også 

være, for det skal han også lære, den del af det.”.(Svenden Mikkel). 

 

Søren er lidt ærgerlig over, at han ikke har sin egen lift eller værktøjsskab, det er der 

andre af hans kammerarter på skolen, der har. Han fortæller, at han kunne udvikle en 

større selvstændighed, hvis han også havde sit eget værktøj og egen lift. 

Specialværktøjet hænger på fælles tavler i værkstedet, så det skal de alle deles om, men 

når han skal bruge basisværktøjet, må han låne sig frem, og det kan være lidt irriterende 

for ham, fordi han må afgive det, når en svend har brug for det. Samtidig med denne 

ærgrelse giver Søren også udtryk for forståelse for, hvorfor det må være sådan. De er 

mange lærlinge, og der er pladsmangel i hallen, og han er i øvrigt meget tilfreds med de 

muligheder, han får som lærling, og hvordan det kollegiale fællesskab fungerer. 
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Når Søren står sammen med Mikkel, bliver han inddraget i opgaveløsningen. Han 

hjælper med fejlsøgning og løsning på de problemstillinger, der viser sig: ”Det er jo 

sådan noget, han får noget ud af” (Mikkel). Mikkel vil godt selv ind i mellem lave noget 

af det mere rutineprægende arbejde som at skifte dæk og pærer, når Søren står 

sammen med ham ved liften: ”… Altså, det lyder jo forkert at sige, at man er ligeglad 

(med at lave rutineopgaverne, red.), men det er man… selvfølgelig er du ikke ligeglad, 

jeg gider ikke stå og sætte vinterdæk på hele tiden, men…sådan, hvis vi nu fik en bil nu, 

der skulle have skiftet pære eller viskerblade eller sådan noget. Så ville det nok være mig, 

der tog den ind, fordi at… Jamen nu er Søren så fint i gang med at skrue, så er der ikke 

nogen grund til at tage ham fra”. På det punkt, fortæller Mikkel dog, at der kan være 

forskel fra svend til svend. Der er nogen, der nærmest bruger lærlingene som en form 

for arbejdsdreng, der går til hånde.  

 

 

Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen 

Søren oplever, at Mikkel giver ham gode opgaver, og han fortæller også, at Mikkel af og 

til selv tager de mere trælse opgaver med fx hjulskift. Han kan fx sige til Søren:” ved du 

hvad, der er nogle hjul, der skal laves, og så skal vi have skiftet…., så hvis du går i gang 

med at skifte…, så går jeg i gang med at lave hjul. At han så lige tager møgopgaven med 

at lave hjul og går over og hjælper en anden med at lave et eller andet dødssygt, ikke 

også? Og jeg bare får lov til at stå og skrue … hele dagen. Det er jo netop også der, hvor 

(Mikkel) han er en god svend”. Og han fortæller videre, at dette betyder meget for ham, 

ikke kun fordi han lærer noget nyt ved at løse disse opgaver, men fordi Mikkel på den 

måde fortæller ham: ”Det kan godt være, at det er en krævende opgave, men jeg stoler 

på, at du kan udføre den. Og så får du lov at lære noget ved at lave den. Det synes jeg jo 

er…Kanonfedt, ikke også. Det er vel at mærke Mikkel, der har stemplet ind på opgaven, 

og det er hans ansvar, at bilen er i orden, når den bliver kørt ud fra værkstedet. Mikkel 

begrunder sin holdning til at overdrage opgaverne til lærlingen med: ”Jeg synes, det er 

sjovere at få dem til at lave noget og lære noget”. 

 

De opgaver, som Søren udfører som lærling, er andre ord ikke alene styret af driften, de 

er også valgt ud fra det behov for læring og udvikling, som svenden – i det her tilfælde 

Mikkel – mener lærlingen har brug for. 

 

Mens vi observerer Søren, arbejder han både sammen med Mikkel på en større 

reparation og alene med et serviceeftersyn. Både da han arbejder sammen med 

svenden og alene, foregår arbejdet stille og roligt, og for os ser det ud til, at Søren er 

sikker på, hvad det er, han foretager sig. Vi oplever, at Sørens kvalifikationer er på et 

sensomotorisk og et perceptiv-rutiniseret niveau. Når Søren og Mikkel arbejder sammen 

om opgaven, småsludrer de om, hvad de laver, og de har en pc åbent på det 
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kvalitetssikringsprogram, de skal følge, og hvor de skal dokumentere, det de gør. Både 

Søren og Mikkel fortæller, at løsningen af de fleste af deres opgaver er beskrevet i de 

forskellige programmer, der er knyttet til de forskellige bilmærker. Her står nøjagtig, 

hvad de skal gøre, og hvor meget tid, opgaven er kalkuleret til. Instruktionerne er 

beskrevet trin for trin, og det er strengt nødvendigt at følge disse trin og foretage den 

nødvendige dokumentation.  

 

Lærlingen skal med andre ord være god til at læse – både på dansk og fremmedsprog, og 

ikke mindst kunne lave transfer mellem de kvalitetskrav og instruktioner, der findes i 

programmerne, til den nødvendige håndværksmæssige udførelse på den konkrete bil, 

der står på liften. Hermed er der en del nødvendige almene faglige kvalifikationer, som 

lærlingen skal tilegne sig under oplæringen. Det drejer sig mindst om det, vi kalder 

metodiske kvalifikationer, hvor det handler om at kunne analysere, gruppere og 

systematisere i forhold til mange informationer og kunne planlægge arbejdshandlinger i 

forhold til de krav, der ligger i de programmer, de skal anvende, når der udføres 

reparationer. Men der kan også være tale om organisatoriske kvalifikationer, fx at kunne 

finde råd og hjælp, når man er i tvivl. Mikkel og Søren efterlader os det indtryk, at disse 

kvalifikationer har Søren tilegnet sig. 

Søren fortæller, at Mikkel er en dygtig mekaniker, og at der er mange, der spørger ham 

om råd. Selvom der står i diverse programmer, hvordan en opgave løses, så er Mikkel 

god til at videregive egne erfaringer til Søren:” Så er han god til at fortælle igennem 

arbejdsopgaverne, at hvis jeg lige gør sådan og sådan, så sparer jeg måske lige 5 

minutter i den anden ende”, og Søren fortæller, at det ikke kun er et spørgsmål om at 

spare tid, men at også betyder noget for, hvilke rutiner han indlærer. Hermed et 

eksempel på, at oplæreren understøtter lærlingens metodiske kvalifikationer. 

70 % af opgaverne på værkstedet er serviceopgaver, men Poul fortæller, at når 

opgaverne er til det, så får lærlingene lov til at arbejde meget selvstændigt, men det 

afhænger af, hvor langt de er i forløbet og presset på værkstedet. ” (Om opgaverne) 

Hvor vi kan udfordre ham lidt på, også at han kan lære lidt. Men det er jo alt afhængig af 

dagens opgave, og det er jo ikke en… altså, det er jo ikke en serieproduktion, vi har..” 

(Poul).  

 

Mikkel fortæller, at det i dag er vigtigt for bilbranchen med de overordnede 

kvalitetssikringsprogrammer, selvom han ikke altid er enig i, hvordan opgaverne skal 

løses: ” Og så er det jo ikke altid, som man egentlig synes, at der var den korrekte 

løsning, det er jo så bare ikke os, der bestemmer det”. Men de følger altid 

programmerne. Både Mikkel og Søren giver også udtryk for, at de på trods af de der 

programmer, får flere spændende opgaver end på de små værksteder. ”Vi laver også 

nogle reparationer, som de ikke laver ude på de små værksteder… Altså… Der er i hvert 
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fald mange steder, hvor de ikke åbner en gearkasse, hvis den siger mærkeligt”. 

 

Søren giver udtryk for, hvad rutinen betyder for hans arbejde og giver et eksempel med 

de kvalitetssikringsprogrammer, som de skal følge: ”Men når man får indarbejdet sig 

rutine efter måske et halvt år eller et års tid, ikke også? Så kan man lave det hele på den 

halve tid, fordi man skal ikke slå alt op. Altså sådan en bundprop, hvor meget den skal 

spændes, det ved man lige pludselig, ikke også ” 

 

Mikkel oplever, at Søren er motiveret og kan tænke selv. ”Der er så også nogle lærlinge, 

de, de skal ikke have den frihed, fordi det kan de ikke administrere… Det er jo, fordi han 

kan tænke selv.… Men altså der er nogen, de skal have en opgave, og så skal de have af 

vide: ”Nu skal I gøre det”, fordi det er sådan ligesom det, de kan overskue. Ja. Altså, der 

er nogen når de starter i lære, de ved jo dårlig nok, hvad en hammer er, ikke? Så er der 

sgu lang vej igen…… Og ikke fordi det er fair nok, det er bare et andet sted, vi starter. 

Så… Så der har (Søren) da et forspring. For nogle af de andre, det… Hvis ikke du sådan 

står og pisker dem lidt, så bliver det hele bare til fis og ballade og… Pjat og pjank”.  

 

Mikkel vægter motivationen og interessen for faget hos lærlingen højt, også højere end 

forudsætningerne og giver et eksempel på en lærling, de har, som ikke har nogen 

forudsætninger og som knap nok kendte til værktøjet, inden han kom i lære. Lærlingen 

er indstillet på at lære, og Mikkel vurderer, at han kan komme langt.  

 

Om hvordan man kan fremme dygtighed, fortæller Mikkel, at: ”Jeg fremmer det jo nok i 

den forstand, at jeg prøver at få mine lærlinge til.. altså, at lave, lave et ordentligt 

resultat frem for bare noget, der er nogenlunde…Så lave noget der er godt…Fordi at det 

tager jo som regel ikke så meget længere (tid)…hvis man ikke går op i det.. så lad være. 

Det er jo et eller andet sted ens faglige stolthed”.  Når dygtighed skal fremmes, så giver 

Mikkel udtryk for, at der er en sammenhæng med at kunne og ville, når man skal udvikle 

dygtighed. 

 

Søren mener, at hans holdning til at arbejde er meget præget af hans familiemæssige 

forhold, hvor faderen har sit eget firma, hvilket betyder, at: ”så jeg kender til det der 

med, at pengene hænger ikke på træerne, og at man skal arbejde for at få noget med”. 

Men arbejdet i faderens firma, som er et mindre et, betyder også, at man udvikler 

selvstændighed: ”at man måske ikke er i lære så længe før, man bliver sendt ud på 

opgaver selv… Det er jo, altså, der vægter, der tæller det jo sindssygt meget. Og det der 

med at, at hvis man ikke kan det, så må man sgu finde ud af at gøre det. Så selvfølgelig 

kommer der meget derfra”. 

 

Søren beskriver sig selv som arbejdsom og flittig og som en, der ”arbejder ikke over 

evne”. Om det forklarer han: ”Jeg pukler ikke mig selv fuldstændig blodig og svedig i håb 
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at, at det skal være godt nok og sådan. Jeg synes, på mig selv, at jeg ved jeg arbejder 

godt nok. Og så arbejder jeg til, at jeg ved jeg kan holde styr på, hvad jeg har gang i og 

sådan…Og så længe det er godt nok, jamen så… Den der med at folk de knokler røven ud 

af bukserne i deres 3 måneders prøve periode, og så når først de får den fulde kontrakt, 

så begynder de at slappe af. Hvis man i stedet for arbejder et, et godt tempo hele tiden, 

så behøver man ikke og … Ja, hvad skal man sige…knokle sig selv ihjel samtidig med at 

man ikke skal virke doven lige pludselig”. Måske kan man sige, at Søren passer på sig selv 

som arbejdskraft. Ikke fordi han er påpasselig med at yde i sit arbejde, han kan godt lide 

udfordringer og påtager sig også opgaver, som han ikke umiddelbart kender løsningen 

på: ”men jeg kan jo igen også godt lide at udfordre mig selv, ikke også? Så hvis der er 

noget, hvor at de spørger mig, kan du det her? Så kan det godt være, at jeg måske 

inderst inde tænker, faktisk ikke, men jeg vil gerne sige, at jeg kan for at tage opgaven 

op…Og så kan… Ja. For jeg kan altid spørge en om hjælp, hvis jeg er i tvivl om noget…Så, 

så lykkedes man på den måde”. 

 

Tid 

Når der er pres på værkstedet, er det svendene, der tager de presserende opgaver, også 

selvom det er mindre ting. Poul fortæller, at det er fordi svendene har rutinen til at gå til 

og fra en opgave, og den rutine har lærlingene ikke: ”Så med fare for at de ( lærlingen) 

glemmer et eller andet, så vælger man at gøre det selv, og det er sådan set rigtig godt”. 

 

Til alle arbejdsopgaver er der knyttet en tidsfaktor og forholdet mellem denne tidsfaktor 

og den forbrugte tid på en opgave bliver udtrykt i en effektivitetsprocent, som kan 

udløse en bonus. Lærlingene har også en bonusordning. I princippet kan de også komme 

til at ødelægge svendenes bonus: ”Fordi hvis, hvis vi står og arbejder på et eller andet, 

hvor man ligesom siger, jamen her, der er der kun den tid til det. Hvis så jeg knækker en 

bolt, og vi skal bruge en halv time på at stå og få den boret ud og så videre. Så… så 

ødelægger jeg jo effektivitetsprocenten i den opgave ….så skal alle arbejde, måske, et 

minut hurtigere….For at indhente den halve time jeg har ødelagt. 

 

Søren oplever, at de har et godt arbejdsmiljø på værkstedet, og spørgsmålet om en god 

eller mindre god effektivitetsprocent oplever han ikke får indflydelse på miljøet: ”Folk de 

arbejder i deres tempo. Og jeg synes ikke folk de… folk går ikke og snakker om bonus. 

Det er ikke sådan man, nu skal vi bare opnå og så videre. Den kommer lidt af sig selv, at, 

at… vi arbejder som, som vi nu kan arbejde, ikke også? Og hvis vi så opnår den, jamen, så 

er det jo godt. 

 

Søren synes, at kollegerne generelt er meget hjælpesomme, og han tror ikke, at det 

skyldes bonusordningen, men at ”folk generelt er hjælpsomme”. ”Hvis mig og (Mikkel) vi 

har fire arbejdsopgaver i løbet af en dag, og vi har sygt meget problemer med den ene, 



 

Side 126 af 209 

f.eks. og der så lige er en der kan komme over og hjælpe med lige at komme over det der 

bump der… Så hjælper man hinanden der. 

 

Dispositionsmuligheder 

Den uddannelsesansvarlige fortæller, at de dygtige lærlinge, som fx Søren, er gode til 

selv at spotte, hvor der er gode muligheder for at lære noget. Hvis de ser en svend, der 

har fået en spændende opgave ind eller bare noget, de gerne vil lære noget mere om, så 

er kulturen i virksomheden sådan, at de siger, at det vil de gerne lave, og så vil man i de 

fleste tilfælde få det til at gå op. Det virker som om, at dispositionsmulighederne er 

gode, men betinget af lærlingens eget initiativ og egenvurdering. 

 

Mikkel fortæller, at Søren godt kan få indflydelse på, hvordan de løser en opgave:” Altså, 

hvis Søren har en idé til, hvordan vi kan gøre et eller andet smartere, eller noget han 

synes der er nemmere for ham, jamen så er det fint nok med mig, bare det ikke tager 

længere tid”. Det vigtigt at holde tiden eller akkorden. Men der er for Mikkel forskel på 

lærlingene. Han fortæller, at Søren har flair for faget, og at det har måske noget at gøre 

med, at han kører cross i sin fritid, og derfor er vant til mekanik og skrue på det. 

Men når Søren fortæller om, hvordan han opfatter kundeforholdet og arbejdet med at 

udvikle kvalitet i mekanikerfaget, kan man sige, at Søren også ’skaffer’ sig 

dispositionsmuligheder. Fx i forhold til, hvordan man i firmaet kan se ham som 

arbejdskraft: ”Jeg skifter fire hjul, så spørger jeg, skal jeg køre bilen ud og hente en ny, 

eller skal jeg… og ellers, i stedet for at spørge, så lige rydde op indtil han kommer tilbage, 

ikke også? Sådan så man hele tiden er i gang”. Det er også vigtigt for Søren, hvordan 

kunderne opfatter ham: ”Så hvis der står en kunde og kigger på at, at du er nede på 

værkstedet. F.eks. ligesom vi har vores indskrivning, der er jo vinduer ned til. Hvis der er 

en lærling, der har lavet sin opgave færdig, så bare stiller sig med hænderne i lommen i 

stedet for at rengøre, så sender det jo et signal. Søren har flere eksempler: ”Men der er 

nogle gange, hvor kunden er kommet for at få spændt hjul efter. De har været her og 

fået service før, de ved det tager noget tid og sådan. Men hvis man lige står og bare er 

klar, ikke også? Skynder sig ud til kunden og de kommer med den der: ”Ej, det gik godt 

nok hurtigt” og tak skulle man have, ikke også. Og … Den der overraskelse og sådan. Så 

der synes jeg det hele, det der kundens smil værd”. 

 

Men Søren tager sig også dispositionsmuligheder, når opgaverne skal løses. Det kan 

være små ting, som han opdager, når der udføres en reparation: ”Jamen, det kan f.eks. 

være, kunden her har fået skiftet en køler et andet sted. Hvor der sidder sådan en lille 

vakuum-dåse på. Og der kunne vi se at, at ude ved det her lille værkssted, de har fået 

skiftet den her, der har man manglet en vakuumslange og har bare taget et eller andet 

mystisk og sat på. Som ikke virker. Så bare det lige at kunne skifte sådan en lille ting der, 

ikke også? Og så forklare kunden, ved du hvad, jeg skifter den her. Det er ikke noget du 

skal betale for, fordi jeg synes… Jeg kan bare ikke holde til at se på”. Det betyder ifølge 
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Søren: ”Sådan så at kunden måske egentlig har betalt 10.000 for at få et eller andet 

lavet, der faktisk ikke virker optimalt, fordi de ikke har lavet det ordentligt. At man så lige 

kan gøre den lille forskel.” 

 

Interaktionsmuligheder 

Søren oplever, at han får feedback og ros for sit arbejde, især hvis han ikke laver fejl: 

”Hvis jeg… Hvis jeg laver noget uden, at der er noget der går galt, og jeg kan, jeg kan 

arbejde for mig selv, og sådan noget, så bliver jeg også rost for det… hvis jeg har 6 timer 

til at lave en opgave, og jeg kan lave den på under 6 timer, så får jeg også ros for at have 

været hurtig. Det Søren fortæller knytter også anerkendelsen sammen med 

tidsforbruget. Man skal også kunne vurdere sit arbejde ifølge Mikkel:” Sådan en som 

(Søren) han får jo stort set ros, fordi at, jamen… Ja. Han dummer sig sjældent og, og … 

hvis endelig han gør, så er det jo ikke værre end, han nok selv opdager det…Men, altså, 

der er da nogle af de andre de … dem skal man jo holde et vågent øje med…Fordi at de 

kan, de kan sgu godt få lavet nogle unoder”. 

 

Mikkel er efter Sørens mening god til at give feedback, fordi han begrunder sin 

vurdering:  ”Og så fordi, han er ikke bleg for at fortælle én, hvis man, hvis man er en 

klovn…Men samtidig så… Han er også god til at lægge vægt på at fortælle hvorfor, hvis 

man har gjort et eller andet, der er skidt”. Mikkel skælder aldrig ud på Søren: ” Nu skal 

man ikke …af sig selv vel, men, men, det er jo ikke… Jeg synes ikke, jeg laver særlig 

mange fejl. Og (Mikkel) har heller ikke påpeget som sådan noget, men, men hvis der lige 

er nogle småting og sådan.” Det Mikkel gør er at snakke opgaverne igennem med Søren 

og videregive sin erfaringer, og det betyder for Søren, at han får opbygget nogle gode 

rutiner.  

 

Selvom Mikkel fortæller, at Søren godt kan få indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne 

skal udføres, kan det afhænge af, hvordan svenden opfatter relationen og sin egen 

opgave med at lærlingen udvikler sig.  Alle lærlinge skifter jævnligt mellem hvilke 

svende, de skal arbejde sammen med og bortset fra, at han beskriver en arbejdskultur, 

hvor man hjælper hinanden, er det svært at få viden om, hvilke interaktionsmuligheder 

der er for Søren i hans oplæring.  

 

Men Søren er opmærksom på at tage sig interaktionsmuligheder. Det kommer til udtryk 

i Sørens holdning til kunderne, som kan opsummeres i følgende udsagn om at arbejde i 

virksomheden: ”Det kan godt være, at jeg bare er lærling også videre, ikke også? Men… 

det betyder enormt meget, at man gør sit for at firmaet fungerer, hvis det bliver 

anerkendt. Så at jeg ser sådan en ting der, ikke også, jamen så vil jeg da hellere have at 

kunden først kommer om 30.000 km. Og ligesom siger: ”Nå, men, det var måske også tid 

nu”, end at de kommer om 10.000 og tænker: ” For helvede også en mandagsbil jeg har 
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fået, den går i stykker hele tiden”. Og det er sure miner og…” 

 

Søren er glad for arbejdsmiljøet. Han ved godt, at han er lærling og på den måde nederst 

i et hierarki, men det er ikke noget, han mærker i omgangsformerne. ”Der kan være lidt 

drilleri svendene og lærlingene i mellem, men Søren opfatter det helt godmodigt: ”Og det 

er ikke noget, det er kun i sjov det hele. Men ellers mærker jeg det… overhovedet ikke. 

Jeg vil vove, at når vi, jeg vil vove at påstå, at når vi står og snakker så… bliver jeg 

respekteret ligesom den svend, der står ved (siden af)”. 

 

Det er vigtigt for Søren, at man har det godt sammen og kan småsnakke, mens man 

arbejder, det opfatter han som hyggeligt. Han og Mikkel har meget at snakke om både 

fagligt og privat. ” Vi har rigtig meget at snakke om, på sin vis. Og sådan… jo klart man er 

forskellige, men man har på en eller anden måde, hvad skal man sige, lidt nogle ens 

holdninger omkring ting. Og vi har rigtig meget privatmæssigt at snakke om…” 

Søren tillægger det en betydning, at der ikke er den store forskel på deres alder. 

Man kan på denne baggrund sige, at mens Søren og Mikkel går på værkstedet, er der 

gode interaktionsmuligheder for Søren, han kan få den faglige støtte og udfordring, han 

ønsker. Mikkel giver ham gerne udfordringer, og Sørens beskrivelse af relationen kan 

være et billede på, hvordan en social og faglig interaktionsmulighed er integreret for en 

lærling. 

 

Talent 

Den uddannelsesansvarlige i virksomheden, som er værkstedschef, fortæller, at de ikke 

skelner mellem hvem, der gerne vil være på talentsporet og dem, det ikke interesserer. 

Virksomheden understøtter det, lærlingene ønsker. Søren er ansat i forbindelse med en 

praktik, men virksomhedens praksis er, at alle skal begynde som arbejdsdrenge. Det kan 

dreje sig om en periode fra tre til ni måneder. For virksomheden handler det om at have 

afstemt forventningerne til hinanden. Han fortæller, at det fx handler om, hvorvidt de 

kan lide at være på en stor virksomhed, og om de kan møde til tiden, hvilket der er 

mange, der stadigvæk ikke kan.  

 

Hvis man vil være lærling i denne virksomhed, skal man være pligtopfyldende, fortæller 

han: ”Kunden sidder og venter på dem, så man kan jo ikke komme en time for sent. Den 

personlige indstilling er afgørende for virksomheden, hvis det er på plads, kan de sagtens 

lære dem, det de skal lære.  

 

Om Søren fortæller han, at de kunne se, at han var en ”god fyr” og :” vi kan sagtens se 

potentialet i ham, han… vil gerne, han passer ind, og så overtager vi selvfølgelig bare, og 

tegner en kontrakt med ham…Ja, det synes jeg, det er supergodt…Det er godt for os, og 

det er også godt for ham”. 
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Svenden Mikkel tror, at det der med talent, det er bare noget med, at det skal lyde fint 

med de der talenthold, men egentlig er han hverken for eller i mod betegnelsen med 

talent, men bemærker dog, at: ”… det har sgu aldrig været nødvendigt førhen.” Det, der 

gør en god mekaniker, er, efter hans mening, interessen, håndlager og evnen til at 

tænke selv og kunne tage noget initiativ og opleve et ansvar. ”..Dem der går og laver 

biler, når de kommer hjem og sådan noget der, det er som regel også dem, der bliver 

dygtige. Så, det... også fordi at der, der har de ikke nogen til at holde sig i hånden….. hvis 

de ødelægger et eller andet eller dummer sig eller noget…Jamen, så er det dem selv, der 

har..der har det direkte ansvar, ikke? Så lærer man også at tænke sig om.”  

 

Som det fremgår tidligere, mener Mikkel også, at interessen og motivationen kan være 

afgørende for, om en lærling kan udvikle sig til at blive en god lærling: ”Fordi at du rigtig 

gerne vil, og at du gør alt, hvad du overhovedet kan for at suge til dig…Du kan også være 

en god lærling ved den måde, at du har noget naturlig håndelag og noget naturlig flair 

for det. Så det synes jeg, det er lidt svært, altså…( om de forskellige typer af lærlinge).. 

Dem, der for det første ikke gider, og dem der ikke kan. Hvis du kombinerer de to der, så 

bliver jeg meget hurtig træt af det. Fordi en ting er, at du måske ikke kan, men hvis du 

har sådan den der ”Det ved jeg ikke, jeg giver op” og en ting sådan bare, trækker på 

skulderen, det er fandme træls…Altså, vi har en deroppe, han kunne jo dårlig nok kende 

en skruetrækker fra en hammer, da han startede der. Altså, han er jo fandme nået langt.  

 

Det afgørende for Mikkel er: ”Hvis han har kommet og spurgt om hjælp, og man har 

sagt: ”Jamen, jeg foreslår du gør sådan og sådan.” ”Ja, jamen, det, det lyder sgu som en 

god idé”. Også har han prøvet det, og så har han kommet: ”Jamen, det virkede sgu, det 

var rigtig godt…vil jeg jo sige, han er jo en hamrende god lærling….Han bliver måske nok 

aldrig måske så dygtig som (Søren)…Men... Tit og ofte dem, der har været vant til at lave 

deres egen knallert og deres egen cykel, og rodet med alt muligt fis og ballade, ikke? De 

har sgu et forspring, det må vi jo give dem”. Mikkel mener godt, at det kan lykkes 

alligevel, og indstillingen er det afgørende.  

 

Skole virksomhedssamspillet 

Søren giver udtryk for, at han kommer igennem alt det, han skal lære på skoleforløbene, 

men påpeger også en forskel på at arbejde på skolen og i virksomheden: ”Men, men en 

ting er at sidde på en skolebænk og få det af vide også lave det på en, måske, 20 år 

gammel bil som der er 400, der bare har gennemsmadret. Og så lige pludselig stå med, 

med en eller anden… bil til en halv million. Og det er første gang, det skal skilles ad, og 

det skal virke, når det bliver samlet igen, ikke?” 

 

Søren oplever, at de får den nødvendige faglige viden, som de skal bruge på 

skoleopholdene, men at arbejdet i værkstedet har stor betydning for, hvordan man 
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forstår og anvender sin viden og færdigheder. 

 

Muligheder og barrierer for at udvikle høj fagidentitet 

Søren vil gerne dygtiggøre sig og påtage sig udfordringer. Det gælder også udfordringer, 

som han ikke umiddelbart kan se en løsning på. han beskriver selv, at den holdning har 

han fået gennem arbejdet i en mindre virksomhed, hvor han arbejdede inden han kom i 

lære som mekaniker. Virksomhedens størrelse betød, at alle skulle tage fat på de 

opgaver, der var. 

 

Sørens holdning til at uddanne sig har udviklet sig med alderen, og ikke mindst har det 

været positivt for hans syn på uddannelse at færdiggøre en hf-uddannelse, hvor han 

gennemløb både en faglig og personlig udvikling. Sørens fritidsinteresser, cross og golf 

bidrager også til en både faglig og personlig udvikling, som han selv vurderer, betyder 

noget for hans udvikling som mekaniker.  

Søren er tilsyneladende drevet af ambitioner, han vil gerne være dygtig, den andre har 

brug for, og ikke mindst vil han gerne være den sidste, der får en fyreseddel. Måske er 

Søren fortsat mekaniker, når han er færdigudlært, måske vil han videreuddanne sig. 

Søren er motiveret for at blive en dygtig mekaniker, og han har ambitioner for 

fremtiden. Dette medvirker formentlig til, at han fortsat og løbende udvikler sine faglige 

kvalifikationer. Søren giver udtryk for, at han har sans for håndværket, fx også hvad 

udvikling af rutiner betyder for at være en god håndværker.  

 

Søren fremstår som en lærling, der ikke kun interesserer sig for det fag-faglige at skrue 

på bilerne. Han udviser interesse og forståelse for de kvalitetssystemer, der er forbundet 

med at arbejde på et autoriseret mærkeværksted, men også relationen til kunderne har 

hans interesse, og han giver udtryk for, at han kan følge, hvad der er virksomhedens 

interesse i at gøre et godt stykke arbejde. 

 

Han er glad for arbejdsmiljøet, og dette sammen med hans egen faglige interesse og 

motivation vil formentlig bidrage til, at han vil benytte sig af de interaktionsmuligheder 

og dispositionsmuligheder, der findes i virksomheden, fordi han selv er opmærksom på, 

hvor vigtigt det er for hans egen udvikling og ikke mindst for virksomhedens (og 

kundernes) vurdering af ham som arbejdskraft. På den baggrund skønner vi, at han vil 

udvikle en høj fagidentitet. 

 

Mekanikerlærlingen Chris 
 

Chris har halvandet år tilbage af i sin læretid som personvognsmekaniker. Han er 25 år 

og bor sammen med sin kæreste. Praktikvirksomheden ligger ca. 40 kilometer fra, hvor 

han bor. 
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Virksomheden, hvor Chris er i lære, er et såkaldt ”mærkeværksted”. Værkføreren Svend 

fortæller, at værkstedet ud over to haller til reparation består af et pladeværksted og et 

autolakerværksted. Der var tidligere ansat 80 på værkstedet. Nu er der ansat 30 og 2-3 

lærlinge. ”Der er ikke arbejde til (flere), der er jo alt for langt i mellem servicerne i dag i 

forhold til, hvad der var dengang” fortæller Svend.  

 

Værkstedet har også langt færre lastbilreparationer end tidligere, nævner Svend som 

eksempel på, at mekanikerjobbet er mere bredt nu og ikke længere så arbejdsdelt 

mellem reparationer af personbiler, varebiler og lastbiler end tidligere.  

 

Mekanikerarbejdet har ændret sig på flere måder: ”Det er bare sådan, der er vi, ikke så 

firkantet, det er ikke så så opdelt altså. Det var det i gamle dage, der var det, laver du 

lastbiler så laver du lastbiler, og så laver du kun lastbiler”   

 

Chris er i lære som personvognsmekaniker, men den svend Morten, han oftest står ved 

siden af, er oprindeligt uddannet lastvognsmekaniker. Endnu et eksempel på, at jobbet 

ikke er så specialiseret længere.   

 

 

På observationsdagen var der ikke særligt travlt på værkstedet. Mekanikerne – 

svendene og de to lærlinge – havde god tid til at snakke med hinanden og med 

observatøren. Før denne periode havde der været travlhed med at skifte til vinterdæk. 

Selvom der muligvis ikke er så meget arbejde på værkstedet, er arbejdet dog oftest 

præget af tidspres. Der er normer for, hvor lang tid en bestemt opgave må tage, og ofte 

sidder kunderne i venteposition. På observationsdagen stod en kunde og ventede inde i 

værkstedet, og andre kunder sad og ventede i et venteværelse, hvor der er kaffe og 

bilblade. 

 

Erhvervsvalget 

Chris fik sin praktikplads gennem en kammerat, som han havde gået på grundforløb 

med: ” Og da jeg havde gjort det (søgt læreplads) i et par måneder, blev jeg ringet op af 

en rigtig god ven, som jeg gik på grundforløb med” De søgte en mand på værkstedet, og 

han havde selv lige fået en anden læreplads. Vennen havde sagt til værkføreren ”… han 

kendte en, der var mindst lige så dygtig” (Chris) 

 

Inden Chris fik kontrakt, var han i praktik i virksomheden:”.. og så kom jeg i praktik … i 

en måned”. Chris opfatter det åbenbart helt naturligt, at han begyndte i praktik, før der 

blev tegnet kontrakt. Praktiktiden var ulønnet.  

 

Chris fortæller, at han altid har været interesseret i at rode med biler og begrunder, at 

han blev mekaniker på følgende måde. Interessen for biler blev vakt allerede i 
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førskolealderen:” Det var jo nok, fordi jeg ikke blev professionel cykelrytter…….. Nej det 

har altid interesseret mig. Jeg har som 5-6 årig rendt rundt, vi boede ved siden af et 

værksted. Sådan et lille værksted…. Og ham der havde værkstedet, han havde en knægt, 

der var næsten lige så gammel som mig på det tidspunkt…. Han var tit med nede på 

værkstedet. Og så ham …. Han havde sådan en gammel, ham der havde værkstedet 

havde en gammel bil stående nede bag ved, og så rendte vi rundt og skruede i den…. Så 

fik vi lov at låne lidt værktøj af nogle af svendene ….. så fandt vi gamle tændrør ude i, 

hvad hedder det skrotkassen, og så prøvede vi at smede, skrue dem i stedet for og… og 

det var nok sådan, det startede, og så har det egentlig bare været sådan siden.   

 

Chris har altså haft interessen for biler helt fra sin barndom og begyndte på 

grundforløbet umiddelbart efter at have været på efterskole. Han søgte læreplads, men 

fik ingen og tog derfor en hf. Han begyndte på en pædagoguddannelse, men stoppede 

ret hurtigt og arbejdede som ufaglært, indtil han vente tilbage til 

mekanikeruddannelsen. Chris konkluderer: ” Men, men efter jeg er kommet i gang, der 

er slet ingen tvivl om, at det er det rigtige”. 

 

Chris’ vej til uddannelsen og den læreplads, han har nu, har altså været præget af 

forskellige afstikkere. Derfor er han på det tidspunkt, hvor vi mødte ham, som nævnt 25 

år. 

 

Organiseringen af oplæringen 

Oplæringen er meget lidt formaliseret på værkstedet. Selv om en lærling i begyndelsen 

går sammen med en svend, kommer de ” hurtigt… til at gå ved siden af alene”(Svend). 

Både værkføreren og Chris fortæller, at der ikke er en bestemt svend, han bliver oplært 

af, men han står oftest ved siden af den svend Morten, vi også har interviewet. Chris kan 

altid spørger ham, hvis der er nogle problemer, han er i tvivl om, hvordan skal løses.  

Men hvis der er noget mere specielt, så spørger Chris den svend, han mener har mest 

forstand på lige det problem: ”Så hvis der er et eller andet som omhandler noget 

specifikt, så ringer jeg til ham (En der fx er videreuddannet i forhold til et særligt 

bilmærke, red.) og siger …og han er altså, fordi han står jo på den anden side af 

værkstedet, og vi har jo telefoner, så kan vi lige hurtigt ringe og sige ”vil du ikke lige 

komme over og forklare det her” eller et eller andet”. 

 

Chris skal med andre ord selv opsøge den hjælp, han har brug for. Lærlingen er ikke 

tilknyttet en bestemt svend, men skal spørge den svend, der ved mest lige om det 

pågældende problem eller den svend, han står med for i øjeblikket.  

 

Sådan beskriver både værkføreren, svenden og Chris samstemmende oplæringens 

organisering. I en kort periode i begyndelsen –  ca. en måned – er en lærling tilknyttet en 

bestemt svend. Ellers arbejder lærlingen selvstændigt med sine opgaver og spørger den 
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nærmeste eller den svend, der ved mest, hvis han kommer i tvivl om noget. Lærlingen 

skal løse de opgaver, der er inden for den aftalte tidsramme, og han får ikke ekstra tid til 

opgaver, som er nye for ham. 

 

Chriss oplæring forudsætter hans initiativ og en vis organisatorisk paratviden om, hvem 

der har hvilken viden og hvilke kvalifikationer. Chris vil gerne spørge, når han er i tvivl 

om noget, for det er den måde, han lærer mest på: ”Det for at få så meget viden som 

muligt, kan man sige”.   

                                         

Men det er ikke helt lige til bare at spørge svendene. Chris er bange for, at han vil 

komme til at genere dem for meget: ”Og så fordi, så, så jeg synes, jeg har fundet ud af 

at, at …For det første kunne jeg forestille mig, at det er skide irriterende at blive spurgt 

hele tiden – af den samme”. 

 

Det er altså et dilemma for Chris. Han vil gerne få det mest uddybende svar samtidigt 

med, at han ikke vil være irriterende. Vi tolker, at Chris gerne vil have det mest 

uddybende svar som et udtryk for, at Chris har en læringsorienteret tilgang til sit 

arbejde. Det kommer også til udtryk i hans opfattelse af samspillet mellem skolen og 

praktikopholdet, som vi kommer ind på senere.  

 

Som begrundelse for oplæringens organisering slår Svend fast, at lærlingen skal: ”lave 

det der er”.  Det er for værkføreren helt afgørende, at lærlingene indgår som effektiv 

arbejdskraft i værkstedets opgaveløsning. Der kan ikke bruges tid på, at lærlingene løser 

opgaver, de ikke magter eller står og ser på en svend, der løser vanskelige opgaver: ” Det 

har vi ikke tid til i vore dage” (Svend). 

 

Typer af opgaver – kvalificering af lærlingen 

Den dag, vi gennemførte observationen af Chris, var der, som nævnt ikke særlig travlt på 

værkstedet. Chris lavede serviceeftersyn på en relativ ny personbil. Derefter endnu et 

eftersyn på en personbil af samme mærke. Opgaven har Chris formelt set fået af 

værkføreren, men i praksis gik han på kontoret og fik udleveret en plastikbalje med 

oplysningerne om bilen og en procedure (arbejdsseddel) for, hvordan han skal 

gennemføre eftersynet: kontrollere hjul, bremser, skifte olie osv. 

 

Chris gennemfører de to eftersyn uden at spørge de andre på værkstedet om noget som 

helst, men på et tidspunkt kan han ikke finde servicebogen til bilen og må derfor ringe til 

kunden for at høre, hvor bogen er. 

 

Chris betragter arbejdsopgaven med at gennemføre serviceeftersyn som en 

rutineopgave, som han kan klare selvstændigt. 
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I interviewet forklarer Chris, at ud over et arbejdskort over, hvad der skal laves i 

forbindelse med et eftersyn, får han også en mundtlig briefing af værkføreren: ”får vi 

lige sådan en kort briefing at: Hov du skal lige lave eftersyn og det her, og så sagde 

kunden, at der manglede lys – et eller andet ”Så det må du lige” altså så, så skal man 

sådan lige…..”. 

 

Om planlægningen af arbejdsopgaven fortæller Chris, at værkføreren står for den 

overordnede kundekontakt, men at det er ikke usædvanligt, at lærlingen også tager 

direkte kontakt til kunden, for at høre om der er noget, han skal lægge mærke til. Chris 

oplever, at han selv kan tilrettelægge arbejdsgangen, når der laves service: ”jamen, jeg 

har jo en vis frihed i at ….. igen det der med jeg jo har en – et tema eller en 

hovedoverskrift over, hvad der skal ske …. Og så vælger jeg egentlig selv, hvor jeg vil 

starte henne. Og hvordan jeg vil løse opgaven, men det er klart man får en rutine fra…., 

at man kigger helt, men først kører man en tur for at finde ud af, at alt lyder, som det 

skal … og så kigger man det hele igennem, og så skulle man gerne kunne lave en samlet 

liste inden, man går ind og bestiller dele, så man ikke forstyrre sine lagerfolk for meget 

for eksempel…. Så man skal helst måske bruge en halv time eller sådan noget på at kigge 

hele bilen igennem først”.  

 

Chris skal altså vurdere opgavens omfang, inden han går i gang, så han kan bestille alle 

reservedele på samme tid. Kundekontakten gør, at en opgave bliver mere kompleks end 

bare det at følge en fast procedure for et serviceeftersyn. Kundekontakten forudsætter 

og udvikler personlige kommunikative kvalifikationer.  

 

Chris fortæller også, at det er ham selv, der færdigmelder bilen. Hverken værkføreren 

eller en af svendene kontrollerer Chriss arbejde med serviceeftersyn. 

 

Serviceeftersyn er noget af det første, en lærling kommer til at lave selvstændigt: ”man 

starter med at gå sammen med en svend og se, hvordan de gør og hjælper dem. Og så 

har jeg jo også på et af de tidligere hovedforløb, der har vi haft service. Det var faktisk 

det vores montørprøve handlede om. At lave service”  

 

Selv om service altså opleves som en rutineopgave, så skal Chris være opmærksom på, 

at der kan optræde uforudsete problemer. Særligt ved fejlfinding i det elektriske system 

oplever Chris, at han har nogle udfordringer. Det sker også, når han skal vurdere om fx 

en bremseklods skal udskiftes. I de tilfælde må Chris søge hjælp hos svendene: ”Altså 

…Ikke det simple, men når man går ind og snakker fejlfinding sådan i dybden” (Chris). 

Opgaver, der kræver problemløsning eller vurdering (tænkning), har Chris således stadig 

vanskeligt ved at løse på egen hånd. Dette skyldes bland andet frygten for at lave fejl.  
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Chris udviser selvstændighed i opgaveløsningen, når den kræver perceptiv-rutiniserede 

kvalifikationer. Chriss bruger i forhold til sine opgaver hovedsageligt kvalifikationer, han 

har lært gennem øvelse – altså perceptiv-rutiniserede kvalifikationer. Problemløsning, 

der kræver tænkning, bruger han sjældent, sandsynligvis, fordi han på grund af 

tidspresset er bange for at lave fejl. 

 

Dertil bruge Chris helt oplagt sine kommunikative kvalifikationer. Han ved, hvordan man 

taler med kunderne. Sin organisatoriske kvalifikationer har han brug for, når han skal 

vide hvilke kolleger, der har særlig viden om en særlig biltype. 

 

Tid  

Hvor Chris oplever at mangle kvalifikationer i forhold til sine opgaver, kan han altså 

enten spørge svendene eller trække på det, han har lært på skoleopholdene. Der, hvor 

Chris ser, at han ikke har de nødvendige forudsætninger for arbejdet, er i forhold til 

tidsfaktoren. Det er et krav i arbejdet på værkstedet, at man arbejder hurtigt og ikke 

bruger mere tid end den tid, der kan faktureres:” Altså, jeg føler mig tilfreds, når jeg 

kører hjem, men, men der hvor jeg kan mærke det, det er jo, at man synes, jeg som 

lærling, at man altid er bagud på tid” (Chris.) 

 

Den fastsatte tidsnorm for de enkelt opgaver, som værkstedet skal leve op til for at være 

et autoriseret mærkeværksted, synes at have en afgørende hæmmende virkning på 

oplæringen. 

 

Dispositionsmuligheder 

Chris fortæller, at han har dispositionsmuligheder i forhold til de – rutineopgaver – han 

løser. Han kan fx planlægge en serviceopgaver, så den bliver løst effektiv. Alligevel er 

indtrykket, at hans dispositionsmuligheder er begrænsede med de fast procedure for 

opgaveløsningen og med de stramme tidsnormer for løsningen af opgaverne. 

 

Interaktionsmuligheder 

På spørgsmålet om, hvad værkstedet lægger vægt på i oplæringen, peger Svend på 

socialiseringen i forhold til arbejdskollektivet: ”Fordi altså … der er da et vist 

sammenhold blandt dem, og hvis der er nogen der.. der falder helt udenfor, så -…det 

opdager de hurtigt….så bliver de hurtigt lagt på is”(Svend).  

 

Chris oplever, at der er hierarki på værkstedet: ”Det tager rigtig lang tid at blive 

anerkendt af dem, der har været her i 30 år, eller sådan noget fx ….. Nogle gange tror jeg 

måske, det er lidt gammeldags her, at når man er lærling så, så er man måske tit mere i 

vejen end, man egentlig er til gavn, kan det godt føles som om” (Chris) 

 

Morten giver ikke bare Chris svar på hans spørgsmål, men tilstræber, at han i videst 

mulig omfang skal finde løsningen på et problem selv: ”Men jeg forsøger jo så også at 
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sige, at nu prøver du lige selv …. Hvis det er noget, jeg mener der ikke kan gå galt som 

sådan, ikke ….. Fordi altså: han har jo også logisk sans jo… ja, det lærer men jo mest af  

….Så jeg prøver ikke at hjælpe ham for meget  (I) hvert fald ….Det hedder jo at give en 

lille trillebold ” (Morten). 

 

Morten vil helst hjælpe Chris gennem spørgsmål og forslag til løsning og ikke ved at give 

instruktion. Svenden mener, at lærlingene tit spørger, fordi de er bange for at gøre 

noget forkert, og det er der ikke tid til, og forklarer: ”Så spørger man jo lige, og der er jo 

heller ikke, som reglen ikke tid til at …. Stå og lave fejl og sådan..”(Morten). Tidsfaktoren 

kan med andre ord betyde, at svenden ikke gør det, han synes han burde gøre, når en 

lærling spørger om hjælp.  

 

Som nævnt vurderer Chris selv, om han har løst opgaven, men det betyder, at Chris 

meget sjældent får direkte anerkendelse eller ros for sit arbejde. Svenden fortæller, at 

anerkendelse gennem ros ikke er særlig hyppig på værkstedet. Sådan oplever Chris det 

også: ”Nu er jeg jo lærling så, så det er jo mest mobberi, …men ja det synes jeg” (Chris). 

Chris fortæller, at hvis han har kritik af en måde noget gøres på, snakker de om det på 

værkstedet: ”og så går det bare i sig selv igen”. Vi forstår Chris sådan, at selv om man 

kollegerne i mellem kritisk drøfter et særligt forhold, så fører det ikke til ændringer. Om 

sin mulighed for at komme med kritik fortæller Chris uddybende: ”…. Det er der rigtig 

meget af, og det tror jeg også, det er meget sundt, men men….Der er ikke nogen tvivl 

om, at jeg tit påtager mig den rolle, at jamen jeg er lærling, så jeg kan ikke rigtig sige så 

meget……. Så jeg føler lidt, jeg er nødt til at gøre …. Holde mig gode venner med alle ….. 

jeg tror, jeg som lærling måske er lidt mere forsigtig. Jeg ville gerne bare gå ind og sige 

det”. Chris peger i den forbindelse på, at han har en delkontrakt, som skal fornyes en 

gang om året, og selv om han mener, at han nok skal få sin kontrakt fornyet, så er det: 

”altid spændende, sådan lige fornyelsesdatoen der”. 

 

Chris beskriver det sociale samspil på værkstedet ved en sammenligning med de sociale 

relationer, han har mødt på forskellige uddannelsesinstitutioner fx på 

pædagoguddannelsen, på grundforløbet og på hovedforløbet. På pædagoguddannelsen 

skulle de studerende præsentere sig selv ved hjælp af dyrenavne: ”Og så fandt jeg ud at, 

at det var sgu ikke noget for mig” (Chris). På grundforløbet var der meget pjat, men på 

hovedforløbet, hvor de kun er syv elever, der går på talentsporet, kan man arbejde mere 

seriøst, og Chris får da også højere karakterer på hovedforløbet, end han fik på 

grundforløbet. 

 

Værkstedet beskriver Chris som et voksenmiljø, hvor man ganske vist driller hinanden, 

men hvor man kan have forskellige relationer til de forskellige arbejdskolleger: ” … og så 

den ene kan man lave rigtig pjat med, og den anden kan man snakke voksent med……. 

Og jeg har da en af svendene hernede, som jeg går til, hvis det er noget seriøst….. som 
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jeg egentlig tror, han er nogen og 40 eller sådan noget …. 95% af tiden når vi snakker 

sammen, så er det fordi, han driller mig om et eller andet  …. Men hvis jeg så går hen til 

ham og siger ……. Vi vil gerne flytte og sådan ser vores økonomi ud, f.eks. altså …… Han 

er, han er sådan … Han er altså en, man kan snakke med ham lidt på samme måde, som 

man måske snakker med sin far om nogle ting ….. men jeg kan også godt se på ham, at 

han forstår godt, at det her er seriøst, og så snakker vi lige om det …. Men det kan være 

alt …… Alle altså alle hvad det jeg kalder livets store spørgsmål”  

 

Talent 

Chris fortæller, at han selv tog initiativ til at blive talentelev efter, at han havde snakket 

med nogle undervisere fra skolen. Det var ikke helt let at overbevise virksomheden om, 

at han skulle være talentelev, fordi betød, at hans skoleophold bliver forlænget med en 

uge: ”Og direktøren hernede er også af den gamle skole…. Og han kunne slet ikke (se), 

hvorfor at de skulle …. At jeg skulle være en uge mere på skole, og fik de noget ud af det, 

og hvem dækkede det og …. Det tog noget overtagelse, men så sagde han ja til 

sidst”(Chris) 

For Chris betyder det en større seriøsitet i uddannelsen, at han er talentelev, men det 

betyder ikke noget for oplæringen i virksomheden, fortæller både Svend og Morten. 

 

Skole-virksomhedssamspillet 

Vi oplever, at Chris er – meget - læringsorienteret i sin tilgang til arbejdet og oplever, at 

der er et positivt samspil mellem praktik og skoleophold.  

 

På hovedforløbene oplever Chris, at han får den ”teoretiske” baggrund for det, han 

arbejder med, så han kan ”fortælle”, hvad det er, han gør: ”Så jeg føler jo, man er rustet 

til det, fordi man egentlig har været nede og grave i teorien bagved, hvorfor man gør det 

her, når man laver service”   

 

Det, man lærer på skolen, giver Chris mulighed for at opdage noget, som han ellers ikke 

ville have opdaget i sit arbejde: ”Altså …det kan godt være at man… sådan lige kommer 

tilbage fra et hovedforløb, og så synes, at man faktisk ikke husker noget af det, fordi 

man har lært så meget, men….. når der så er gået en måneds tid, eller sådan noget, så 

begynder der at komme …. Altså, så ligger det alligevel i underbevidstheden, ikke også…. 

Man begynder at lægge mærke til nogle ting, man egentlig ikke ville se” (Chris) 

 

Hvor Chris oplever, at hvis han mangler nogle forudsætninger i forhold til sine opgaver, 

kan han altså enten spørge svendene eller trække på det, han har lært på 

skoleopholdene. 

  

Chris´ fremtidsforestillinger 

Om fremtiden mener Chris, at det er vigtigt, at han nu bliver uddannet mekaniker. Han 

fortæller, at en af hans halvbrødre vil være lærer fra den Frie lærerskole i Ollerup. På 
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spørgsmålet om det også var noget for ham, svarer han, at så skulle han være lærer på 

en teknisk skole og fortsætter: ” Enten det eller også så …. Jeg tror faktisk, jeg ville være 

rigtig, rigtig dygtig til at være leder” (Chris). 

 

I det hele taget kan Chris godt tænke sig at supplere mekanikeruddannelsen med noget 

andet fx en lederuddannelse. 

 

I Chriss selvopfattelse og vurdering af, om han synes han er god til noget, spiller ikke kun 

de mekanikerfaglige kvalifikationer ind, men i høj grad også de mere personlige 

kvalifikationer, der angår undervisning og ledelse. Om sin fremtid slutter Chris dog med 

følgende udsagn:” Og… og….. Og samtidigt så går jeg jo stadigvæk og venter på, at jeg 

får en pladekontrakt. Sådan så jeg kan leve af at spille musik i stedet for” (Chris). 

 

Chris føler sig på sin rette hylde som mekaniker, men mener også han vil være en god 

leder eventuelt en god faglærer. Men samtidigt med det, spiller musikerdrømmen altså 

tilsyneladende en stor rolle for ham. 

 

Muligheder og barrierer for at udvikle høj fagidentitet 

Der er tydeligvis barrierer for, at Chris kan udvikle høj fagidentitet. Kravet om at han 

hvert år skal forny sin kontrakt, giver Chris en usikkerhed og frygt for, om kontinuiteten 

og progressionen i hans læretid kan bevares. Hans kontrakt er dog indtil videre blevet 

fornyet. 

 

Gennem vores observationer får vi indtryk af en venlig og afslappet omgangstone på 

værkstedet. I interviewet gør Chris dog opmærksom på det hierarki, han oplever mellem 

lærlinge og svende. Det betyder, at Chris holder sin kritik tilbage, men at han også 

undgår at spørge svendene lige så ofte, som han synes, der er brug for. 

 

Chris disciplineres gennem usikkerhed til at tilpasse sig kulturen på værkstedet. Svend 

(værkføreren) lægger da også vægt på, at lærlingen skal passe ind i fælleskabet på 

værkstedet. 

 

Usikkerheden er også en del af Chriss opgaveløsning. Han oplever ikke, han løser 

opgaver hurtigt nok.  

 

De opgaver, vi har observeret Chris løser, klarer han på egen hånd, og han beskriver dem 

også som rutineopgaver. Kvalifikationsniveauet må altså vurderes til at være perceptiv 

rutiniseret. Men kan tænke, at det at udføre en rutine effektivt kræver metodiske 

kvalifikationer, selv om de er indlejret i rutinen.  I interviewet beskriver Chris, at 

vurdering af, om noget skal udskiftes i en bil eller fejlfinding i bilens elektriske system, 



 

Side 139 af 209 

dog stiller krav til tænkning i form af problemdiagnosticering. Hvis han er i tvivl, spørger 

han svendene. Der er ofte ikke tid til, at han selv finder en løsning. 

 

I forhold til Chriss kvalificereringsmuligheder beskriver han det positive samspil, han 

oplever mellem skoleundervisning og praktik. Den teoretiske undervisning på skolen 

giver ham mulighed for forstå noget i sit daglige arbejde, han ellers ikke ville have 

forstået. Det er vores indtryk, at Chris har en læringsorienteret tilgang til sit arbejde.  

 

Men Chris har ingen indflydelse på de opgaver, han får, alligevel oplever han, at han 

både har dispositions- og interaktionsmuligheder i forbindelse med sine arbejdsopgaver. 

Han kan selv vælge, i hvilken rækkefølge han vil gennemføre fx et serviceeftersyn, og 

han har mulighed for at kontakte kunden, hvis der er behov for det. I forhold til at 

spørge svendene begrænser han sig, for ikke at forstyrre dem for meget.  

 

I interviewene med Morten og Chris gives der udtryk for, at der er mulighed for få faglig 

hjælp og sparring, men også at særligt tidspresset på værkstedet lægger hindringer i 

vejen for den faglige oplæring og sparring. Oplæringen må foregå på Chriss initiativ og i 

forhold til Chris´ egen vurdering af, om der er tid til det. 

Chris mener ikke, at en bestemt af svendene fungerer som rollemodel for ham. Han 

tager det, han synes er positivt fra hver af dem. Men værkstedet opleves af Chris som et 

godt fælleskab, hvor der er mange forskellige mennesker, som han kan henvende sig til 

om forskellige ting. Værkstedet giver Chris gode muligheder for at udvikle sin 

voksenidentitet.  

 

På den ene side må tidspresset og hierarkiet (Chris bruger selv i interviewet udtrykket 

mobning) på værkstedet vurderes som barriere for at udvikle høj fagidentitet. Chris er 

dog interesseret i sit fag og vil gerne lære af sine opgaver, og det kan på den anden side 

medvirke til udviklingen af hans fagidentitet. 

 

Chris virker voksen. Han lever et voksenliv, hvor han bor sammen med sin kæreste, 

tænker over sine erfaringer fra forskelligt slags arbejde og forskellige uddannelser. Dette 

giver goder muligheder for udvikling af fagidentitet.  Han fastholder samtidigt sin 

passion for musik.  

 

Selv om hierarkiet og tidspresset på den side virker disciplinerende på Chris, tyder den 

umiddelbare omgangstone (værkstedshumor), kundekontakten og de positive 

voksenkontakter til nogle af svendene, at vi vurderer, at Chris kan udvikle en fagidentitet 

med vægt på interaktion. 

 

Mekanikerlærlingen Jens.  
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Jens er 18 år og har været i lære som mekaniker 1½ år på et lille mekanikerværksted. 

Der er foruden ham en mester, en svend og en ikke faglært, der går til hånde enkelte 

dage om ugen. Værkstedet er del af en kæde og behandler alle personbiler af alle 

mærker. 

 

Målet med at have lærlinge er at få uddannet mekanikere til egne rækker: ”For at få 

noget arbejdskraft man ved, der dur. Fordi der er jo ikke nogen, altså alle skal jo på 

gymnasiet i dag, ikke?”, som mester forklarer. Kæden, som de er en del af, har besluttet, 

at alle deres lærlinge skal gå på talentsporet. 

 

Erhvervsvalget. 

Jens har været i tvivl om, hvilken uddannelse han skulle vælge, men var klar over, at det 

ikke skulle være noget bogligt og derfor ikke gymnasiet. Han har haft en drengedrøm om 

at blive mekaniker uden at være fascineret af biler: ” Det var dengang, jeg var lille, så 

tænkte jeg, det kunne være fedt at sige til folk, at jeg var mekaniker. Så ville jeg prøve 

det, og så fik jeg at vide, jeg var god til det (på grundforløb 1 (red.)) og havde forståelse 

for det, og så syntes jeg faktisk, det var meget sjovt”.  

 
Det er med andre ord ikke viden om faget, der har været drivkraften for valget. Det er 

først efter, at han er startet på uddannelsen, at der er kommet en faglig interesse for 

faget. Han måtte starte på grundforløb 1 på grund af hans alder og har siden været 

kortvarigt i skolepraktik. I den periode var han i praktik i 3 forskellige bilværksteder i 

nogle få uger, indtil han blev tilbudt den nuværende læreplads. 

 

Oplæringen 

Der eksisterer ifølge mester to måder at lære på. Den ene er, hvad man kunne kalde gør-

det-efter-mig metoden, der består i: ”At jeg kommer ind og fortæller, hvad jeg laver, 

hvad jeg gør, og så viser jeg, hvordan jeg gør det. Og så står jeg og ser til, at han gør det 

på samme måde igen. Det er sådan vi gør det. Der er jo mange muligheder at gøre nogle 

ting på. Der er bare nogle gange, der er det nemmere at gøre det rigtigt første gang. Så 

man ikke står og øver sig på noget, der ikke passer”. Den anden måde at lære på er ved, 

at lærlingen selv får lov til at tænke over, hvordan opgaven kan løses. Det er målet, at de 

skal blive ”selvkørende”, som mester formulerer det, og at de til slut kan lave alle 

funktioner: ”Det er i hvert fald vigtigt, at lærlingen kan alle ting”.  

 

Organiseringen af oplæringen 

Der foreligger ikke nogen nedskrevet plan for oplæringen, fortæller mester: ”Jeg har da 

en plan for, hvad han skulle kunne, og hvornår han skal kunne det inde i mit hoved. 

Selvfølgelig har jeg det. Men det er ikke en nedskrevet plan, altså”.  

Mester er ansvarlig for oplæringen, men både svend og mester deltager i den, og i 

praksis er det svenden, der varetager størstedelen af oplæringen. Oplæringen kan 

overvejende betragtes som uorganiseret.  
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Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen  

Jens har som fast opgave at lave service på de biler, der kommer ind på værkstedet. Han 

betragter det som: ”En træls opgave, fordi vi skal så mange ting igennem. Men jo flere 

man laver, jo nemmere bliver det, for der er mange ting, du tjekker på samme tid. For så 

står der man skal tjekke styrtøjet, og så skal man tjekke kugleled og sådan noget. Men 

det gør man jo lige så snart, den kører op. Så løber man lige hjulene igennem, og så 

tjekker man det hele. Og så kører man den op og tager olien af, og så mens olien løber 

ud, så kigger man under vognen, og så”.  

 

Ganske vist bliver det nemmere, fortæller han, men det er stadig en kedelig opgave: 

”For der er så mange papirer, der skal skrives, og der er så mange ting, der skal tjekkes, 

og tal man skal have styr på, og sådan noget”.  Det er som nævnt altid Jan, der laver 

service. Det skyldes, at hverken mester eller svend gider den type arbejde, fortæller 

Jens: ”Det er også mig, der laver alle sporingerne, for det gider de heller ikke”. Jens 

fortæller på samme tid, at mester og svend laver andre ting: ”Det er jo ikke fordi, de 

laver ingenting, men. De laver så nogle af de andre opgaver jo. Så det er ikke derfor, men 

det er jo bare…Ja”. 

 

Han har også mere interessante opgaver, som f.eks. at skifte en kobling eller skifte 

sidespejl: ”Altså hvor man tænker nogle lidt mere spændende opgaver. Dem får jeg 

også”. Jens bliver spurgt, hvad ”den gode opgave” er: ”Det var et svært spørgsmål. Det 

er noget, jeg kan finde ud af. Hvis det er mig, der skal lave det, så vil jeg gerne have, at 

jeg ved præcis, hvordan man gør det eller, hvordan jeg kan undersøge, hvordan man gør 

det. Men det må også godt være noget, jeg ikke har prøvet, så man lærer det..Det kan 

jeg godt lide sådan noget. Hvor jeg lige skal tænke over, hvordan jeg gør det og så prøve 

lidt frem og tilbage og sådan noget”. Han fortæller videre, at han for kort tid siden skulle 

skifte en kobling: ”Det har jeg ikke gjort før. Og det vidste jeg jo ikke, hvordan man 

gjorde, altså jeg vidste man skulle have alt det her ned, men så er det også med, hvad 

man skal have ned? Hvordan kan man komme til? Hvor meget skal man skille ad, 

egentlig? Og sådan noget. Det var spændende. Det kunne man ikke rigtig læse nogen 

steder, med hvad der skal skilles af”. 

 

Jens vil gerne have en vekslen mellem de udfordrende og de mere enkle opgaver, og det 

er vigtigt, at der er begge dele, fagligt udfordrende og mere rutinemæssige opgaver.  

 

Tid  

”Det hænder da nogle gange, at de siger, det var godt nok. Der er også nogle gange de 

siger: ”Jamen, det skal fandme gå stærkere, det der”.  

Jens finder, at det enkelte gange kan være rimeligt, at han får at vide, at det går for 

langsomt, men: ”Så tit, når han (mester) siger det, så går det bare ind i det ene øre og ud 
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af det andet. Altså hvis jeg ved, at det ikke er retfærdigt. Men hvis jeg ved, at jeg har 

brugt lang tid på det, af en eller anden grund, så kan jeg også godt forstå det, altså. Så 

gør jeg også noget ved det”. 

 

Når der er travlt i værkstedet, så bliver Jens presset på tiden, men han forsøger at gøre 

det så hurtigt, han kan: ”Hvis vi har meget travlt, altså jeg plejer jo også at være 

hurtigere end, det er jo ikke det. Jeg er jo ikke ligeså hurtig som dem. Jeg har jo heller 

ikke gjort det nær så mange gange som dem, så på den måde, så, altså, men jeg gør alle 

tingene hurtigt og sådan noget”.  

 

Mester fortæller også, at der er dage, hvor man er presset på tiden og: ”Hvor man ikke 

kommer helt omkring det her emne”, men tilføjer: ”Så kan man jo snakke om det dagen 

efter eller. Det er jo ikke sådan så, når man er færdig med at være i lære her, så har man 

ikke fået alting med. Det synes jeg ikke. Jeg synes, man har fået rigtig meget med her”.  

 

Dispositionsmuligheder 

Jens synes selv, at han har store frihedsgrader i arbejdet: ” Jeg kan godt lide den der, 

hvad skal man sige, frihed og det ansvar, der er, for det er mig der bare sætter bilen ud, 

og så kører den. Og så hvis kunden oplever et eller andet og kommer tilbage, så er det jo 

ligesom mig, ikke? Men det kan jeg godt lide. Jeg synes det er træls, det der med, hvis 

man bliver overvåget. Ikke kan få lov til at lave et stykke arbejde, for så stoler de jo heller 

ikke på en…Jeg kan godt lide det der med, at man kan arbejde selvstændigt, hvis man 

kan sige det sådan, ikke? Nu arbejder jeg selvstændigt, og så sætter jeg bilerne ud, når 

de er klar”.  

 

Jens føler et stort ansvar med hensyn til sikring af, at service er lavet på kvalificeret vis 

og kan ved henvendelse fra kunderne også påtage sig den videre kontakt til disse.   

 

Han oplever, at der er sket en klar udvikling i hans viden og praktiske færdigheder efter 

et år i praktik: ”Dengang jeg startede, der spurgte jeg rigtig meget, hvis jeg skulle skifte 

en fjeder og sådan noget. Nu kan jeg skifte bærekugle og styrkugle og fjedre, og alt det 

der, uden egentlig at skulle spørge om hjælp”. 

 

Jens har metodefrihed. Han griber normalt opgaverne an efter en selvstændig vurdering, 

men har ikke indflydelse på, hvilke opgaver han får og dermed på planen. Mester svarer 

sådan på spørgsmålet om indflydelse: ”Altså det komme jo an på, hvordan han er, og 

hvor dygtig han er og sådan noget der. Altså, fordi vi skal jo have det hele med, altså. 

Men som udgangspunkt, så skal vi jo være der. Når han er udlært, så skal han være 100 

% selvkørende…Men min plan er, at han skal være et helt familiemedlem af xx (kædens 

navn, red.) og skal kunne gå ind i en hvilken som helst afdeling og sige: ”Det her, det kan 
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jeg stå for i dag”.  

 

Baseret på lærlingens og mesters oplysninger tyder ikke noget på, at Jens har indflydelse 

på, hvilke opgaver han skal igennem. Det bør hertil føjes, at han ikke har været i praktik i 

mere end et år. 

  

Interaktionsmuligheder  

Når Jens i dagligdagen har brug for hjælp til at løse en opgave, så spørger han ikke efter, 

hvordan han skal gøre, men han spørger til, om der er noget, han skal være opmærksom 

på: ”Så spørger jeg svenden eller mester: ”Er der noget man skal være opmærksom på 

her? For at det ikke skal gå i stykker eller sådan noget”. Men det er ikke fordi, jeg 

spørger: ”Hvordan er det jeg gør?, ”Vil I ikke lige vise mig det?”. Altså jeg kommer ikke 

hen og spørger om hjælp, jeg spørger bare lige: ”Er der noget, man skal være 

opmærksom på her?”.  

 

Jens synes, at både mester og svend er ”rigtig dygtige”. Svenden, han ved meget: ”Han 

ved meget om alle biler og modeller. Og det gør mester for den sags skyld også, men han 

er..Mester er bedre til at forklare teorimæssigt. Sådan hvad kan der ske der, der og der 

og sådan. Men det er svenden også, hvis jeg spørger, men mester gør det mere sådan 

naturligt eller, hvad man kan sige, han gør det bare”. 

 

Jens fortæller også, at mester forklarer det mere teoretisk, ikke fordi han har mere 

teoretisk viden end svenden, men fordi han bruger det til at forklare med: ”Nogle gange, 

hvis jeg spørger til det og sådan noget, så spørger han: ”Hvad gør den her, og hvad gør 

den her? Hvordan fungerer det? Og..”. -Interviewer: ”Så bliver du sådan lige hørt lidt 

igennem?”. – Jens: ”Ja, præcis”. Han fortæller, at den måde at lære på finder han rigtig 

god. Sammenfattende synes han, at det er fint, at de har hver deres instruktionsmetode. 

Mester, der overvejende anvender sin teoretiske viden, mens svenden trækker mere på 

sine praktiske erfaringer. 

 

Jens har ikke et stort behov for ros og anerkendelse, men det kan være rart af og til, 

fordi: ”Så ved man, at man gør det rigtigt”. Behovet består i af og til at få en sikkerhed 

for, at det, han laver er korrekt, er udført samt at få en kommentar til hans faglige 

udvikling, en slags status på hans arbejde. 

 

Direkte adspurgt, om han nogen gange får anerkendelse for det, han laver, svarer Jens: 

”Ja, hvis det nogen gange går hurtigt, synes jeg. Nu lavede jeg service på en time den 

anden dag. Der fik jeg at vide, at det var godt det gik hurtigt, eller sådan noget. Men det 

ved jeg ikke, altså. Det hænder da, at de kommer ud og siger: ”Det er sgu godt, det der”. 

Tiden, som lærlingen bruger til at lave en opgave på, synes at spille en vigtig rolle for, 

om han får anerkendelse eller ej.  
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Det sker, at Jens oplever ulemperne ved at være eneste lærling: ”Nogle dage så er det 

godt nok kedeligt, fordi så hvis der ikke er så meget at lave, så er det altid mig, der 

kommer til at lave det. Det er jo også fair nok. Det har jeg jo ikke noget imod. Det er jo 

det, vi får vores løn for. Så sidder de andre og drikker kaffe inde i stuen derinde, og så 

kommer nogle af svendende (fra nærliggende værksteder, red.), og så snakker de lidt 

med dem og sådan noget. Det er også fair nok, men nogle gange så er det godt nok 

kedeligt, man går der alene på værkstedet, ikke? Det er jo bare sådan det er. Man kan jo 

bare gå ind og snakke med dem”. På trods af, at Jens accepterer, at han ikke altid er med 

i fællesskabet, så skinner det igennem, at det ikke altid føles rart at være sat udenfor.   

 

Der tales lidt om stemningen på værkstedet, og Jens fortæller: ”Jamen altså, det plejer 

også sådan, så går vi og laver vores biler, og så kan det være vi lige fortæller om, hvad 

der skal ske i weekenden og sådan noget. Det er ikke altid, vi har en samtale kørende 

hele tiden. Så hører vi lige noget i radioen, så snakker vi lidt om det, eller sådan noget. Ej 

så det er ikke bare fordi, vi går og snakker uafbrudt”.  

 

Observationen viste, at der ikke tales ret meget, og oftest er det korte samtaler eller 

bemærkninger, både faglige og ikke-faglige. Stemningen er god uden at være 

løssluppen, og af og til falder der en humoristisk bemærkning. I pauserne sidder man i et 

lille køkken og spiser. Der er købt brød og pålæg ind til fælles spisning, så ingen har 

madpakke med. Der tales om vejr og vind, nyheder fra byen og fra andre værksteder i 

omegnen. Jens er den eneste, der er konstant er online på sin mobiltelefon. Der tales 

om de kommende opgaver, og hvilke man regner med skal være færdige på dagen.    

 

Jens udviser sine kommunikative kompetencer i forhold til kundekontakten. F.eks. siger 

han til en kunde, som har måttet vente næsten en time på færdiggørelse af sin bil: ” Jeg 

er ked af, at du har skullet bruge så meget af din tid på at vente”. Herefter følger en 

forklaring. Et andet eksempel er, at han modtager en kvinde, der vil klage over en 

reparation, hvortil Jens siger: ” Hvis De lige har 5 minutter, kan vi tale om det inde på 

kontoret over en kop kaffe”.  

 

Talent 

Jens er godt tilfreds med at gå på talentsporet, også selv om det er hårdere end det 

normale spor: ”Altså det talenthold her, der fik vi at vide, at det er hårdt: ” I kommer til 

at skrive meget, I får meget teori”. Og det får vi også, men vi lærer også noget af det, 

synes jeg. Og man lærer noget af at være her, synes jeg. Man får lov til mange ting, og 

jeg synes også, jeg har lært noget af det”. 

  

Han anser det højere niveau for at være godt. Det giver ham noget fagligt: ”Jeg kan godt 

lide det niveau, vi har. At det er så højt. Det synes jeg ikke gør noget. Så synes jeg, man 
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får noget ud af det. Men lige navnet, det siger mig ikke så meget. Når folk siger: ”Du er 

på en talentuddannelse!”…Det tager jeg ikke så højtideligt. Fordi det er bare, det gjorde 

jeg heller ikke dengang, jeg fik det at vide. At det var et helt nyt talenthold. For jeg synes, 

det er sådan lidt- at kalde det et talenthold, det stiller nogle høje krav, sådan, hvad skal 

man sige, for at vi kan finde ud af det. Det kan vi så også, men altså”. 

  

Jens har det tydeligvis svært med begrebet talent, primært fordi det ikke er præcist 

dækkende og siger: ”Jeg vil bare kalde det fagligt dygtige, og talent, og sådan noget, det 

har jeg det svært med, fordi..Ja, så skulle man kalde det ”mekanikeruddannelse på et 

højere niveau” eller sådan noget. Altså sig det det er !” 

 

Mester er positiv overfor talentsporet, blandt andet fordi: ”Det er en fin idé, at vi selv 

kan få lov til at tilrettelægge, hvordan vi vil have pensum, og hvad der skal være i 

pensum, og hvor meget mere end normalt, der skal være. Det synes jeg er fint. Men om 

man skal kalde det talent eller…”.  

 

Han synes, det er fint med højere krav til uddannelsen: ”Det er fint, at man kan få fyldt 

noget på. Men det kræver så også, at de er lidt mere boglige end bare lige”. Mester 

bliver spurgt, om han gør mere for de lærlinge, der går på talentsporet?: ”Nej, det er det 

samme. Der er ingen forskel. Altså, deres pensum er større, eller det de skal, og de 

opgaver de skal lave er større på skoleopholdet. Og ellers herude, jeg tror ikke det er, 

altså jeg gør det samme. Eller det samme…Jeg gør, eller lægger det på, der kan lægges 

på, når der skal lægges på, altså med nye ting eller nye tiltag hen ad vejen, ikke også”. 

Han prøver med andre ord at inddrage nye måder at arbejde på, ligesom han: ”prøver at 

presse ham ud (i nye og vanskelige situationer, red.)”.  

  

Skole-virksomhedssamspillet 

Indtil videre finder lærlingen, at der er en god sammenhæng mellem, hvad han lærer på 

skolen, og det han laver i praktikken: ”Vi  har lige lært om styretøj. Det er jo meget godt, 

når jeg skal tjekke styretøjet igennem. Så ved jeg jo, hvordan det hele er samlet, og 

hvordan det ser ud, og hvordan man sporer dem og sådan”. Så på den måde hænger det 

sammen”.  

 

På samme måde er der en god sammenhæng mellem undervisningen i AC-service (air 

condition) og bremser: ”Det har vi lige haft om på hovedforløb 1 der, og det passer 

meget godt, for vi laver mange bremser, og vi har mange AC-service”.  

 

Værkstedet er med i en kæde, der har købt undervisningen på skolen til alle kædens 

lærlinge. Det betyder, at det er kæden der til dels kan bestemme, hvad der skal være 

indholdet i de enkelte skoleforløb. Mark fortæller: ”Så kan de lave dem ligesom, de vil. 
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For de betaler for, at vi går dernede…Så laver de (kæden, red.) deres eget program, kan 

man sige”. 

 

Det faglige niveau er højere på talentsporet end på de almindelige hovedforløb: ”Det er 

meget højere end på de andre hovedforløb. Så på den måde får man også styr på det. Og 

så kommer vi igennem de samme ting som alle andre hovedforløb…Så det er ikke fordi, vi 

står lige pludselig og ikke har haft om motorer eller sådan noget”, siger Jens. 

 

Han bliver spurgt, hvad det højere niveau går ud på:  ”Det er jo fordi, når de andre får en 

opgave, hvor der står: ”Skil bremserne af og mål hvor tykke de er”, så får vi en opgave, 

hvor der står: ”Kunden klager over en mislyd”. Og det er det. Så ved vi, at det måske kan 

være bremser, og så skal vi jo så finde ud af, om klodserne er for tynde, eller om de er 

slidt helt ned. Eller om skiverne er slidt helt ned, eller om der sidder noget på bremserne 

eller sådan noget. Hvor andre opgaver er penslet ud. Her skal du gøre det, og her skal du 

gøre det. Så får vi mere sådan: ”Der er et eller andet galt her. Find ud af det”.  

 

Der er med andre lagt vægt på, at lærlingen selv skal kunne finde frem til – eller i hvert 

fald reflektere over hvilken fejl, der kan være tale om. Han fortæller videre, at teorien 

er: ” meget mere dybtgående i de enkelte ting. Og det kræver selvfølgelig lidt flere 

lektier, og at man følger med og sådan noget. Hvis man misser en dag på skolen, altså så 

er du virkelig bagud”.  

 

Jens er godt tilfreds med undervisningen på et højere niveau: ”Det passer mig fint, for 

jeg synes, jeg lærer noget og sådan. Og så er der ikke så meget tid til at, hvad skal man 

sige, at slaske den og sådan noget. For det er vigtigt, at du følger med og sådan noget”.  

 

Man kan sammenfatte det sådan, at der kræves en højere grad af disciplin for at kunne 

følge undervisningen på talentsporet. En disciplin, som Jens ikke har problemer med at 

indfri. 

 

Han har den opfattelse, at han lærer mest om det praktiske i virksomheden: ”Jeg lærer 

mest praktisk herude. Og så lærer jeg mest teori på skolen. Også selvom vi er på 

værksted i skolen, så er det ikke det samme. Der har jeg ikke mit eget værktøjsskab.., 

altså man lærer bare mere herude, synes jeg”.  Han uddyber det med, at man bliver 

udsat for mange flere ting i praktikken end på skolen.  

 

Interessen for det håndværksmæssige 

Jens gik i folkeskole til og med 9. klasse, men fra 7. klasse var han træt af at gå i skole:  

”Det var kedeligt, jah, 7. klasse, der gad jeg ikke mere”. Han fortsætter alligevel til 9. 

klasse: ”Så gad jeg simpelthen ikke mere. Alle sagde, at jeg var meget ung dengang jeg 

startede, men jeg gad simpelthen ikke at tage 10. For jeg gad ikke at analysere tekster i 
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dansk og lave åndssvage regnestykker i matematik og have tysk, og jeg gad ikke sådan 

noget skole der”.  

 

Det var ikke, fordi han havde problemer med det faglige, tværtimod: ”Jeg fik gode 

karakterer i skolen, og jeg kunne finde ud af alting, og, men…”. Han kunne ikke se 

formålet med det: ”I mine øjne var det lidt spild af tid, at vi skulle sidde dernede og 

analysere et digt i dansk, når jeg vidste, at jeg skulle ud at være mekaniker, ikke. Så for 

mig var det fuldstændig ligegyldigt. Men altså, jeg mødte da til hver eneste time, og jeg 

fulgte sådan nogenlunde med, og sådan noget. Men mine lærere sagde også, at jeg 

skulle tage mig sammen, jeg skulle række hånden op. For de vidste jo godt, at jeg vidste 

det, men jeg skulle bare række hånden op og vise det, for så havde jeg fået meget bedre 

karakterer”.  

 

Til eksamen fik han kun 7 og 10-taller, og som han siger: ”Det var derfor, jeg ikke gad at 

gøre noget ved det”. Han startede på grundforløb umiddelbart efter 9. klasse i en alder 

af 16 år.  

 

Efter først at have gået på grundforløb 1 begynder han på EUX, men standsede, da han 

fik den nuværende praktikplads. Det begrunder han med: ”Det er også træls at skulle 

være i skole i 20 uger og lave danske digte og sådan noget, igen. Og det gider jeg bare 

ikke. Sådan noget”.  

 

Hans forældre har begge en uddannelse, som de ikke bruger i dag. Moderen er 

handelsuddannet, men arbejder i dag som handicaphjælper. Faderen er uddannet 

tømrer, men fik en rygskade og har i mange år arbejdet som lystfisker sammen med en 

kammerat. Interessen for det håndværksmæssige har Jens primært fra faderen, som han 

har hjulpet meget, da han som tømrer gik og reparerede og lavede nye ting.  

 

På trods af at han var træt af at gå i skole, har han ikke haft en fraværsdag siden 4. 

klasse. Han begrunder det med: ”Jeg synes ikke, det var rart, men det var bare noget, jeg 

havde lært hjemmefra, at man bare skal gå i skole, og sådan er det. Så tog jeg af sted”.  

 

Jens var ikke mere end 16 år, da han startede på sin uddannelse, og synes han har 

udviklet sig meget, fordi: ”Jeg ligesom er kommet ind i voksenverdenen som 16-årig, og 

så udvikler jeg mig til at blive voksen. Hvor de andre tager gymnasiet, hvor der er alle 

mulige andre, der kun er på deres alder, og de oplever ikke det samme, altså omgås de 

samme, så mange voksne som man gør her. Jeg snakker kun med voksne kunder, 

snakker kun med mine voksne kollegaer rundt om i koncernen og sådan noget. Så det er 

jo ikke fordi, jeg omgås så mange på min alder. Det er kun lige de 4-5 uger, vi er på skole. 

Men de bliver også udviklet på samme måde, de går også kun med voksne mennesker”.  
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Fritiden og fremtiden 

I sin fritid er Jens fitnesstræner og spiller computer. Tidligere var han på top -100 listen i 
Europa og spillede bl.a. World of Warcraft. Pga. arbejdet er han ikke så god længere, og 
han fortæller, at: ”spillet har ændret sig meget, og jeg har ikke haft tid til at følge med”. 
På grundforløbet spillede han bordtennis på ”et ret højt plan, fire gange om ugen, tre 
timer om dagen”. Nu spiller han på ”hyggeniveau” og er ungdomstræner i en klub: 
”Hjælper dem lidt, hvis der er brug for det. Det er det eneste, jeg gør lige nu”. 
 
Jens har en plan om at arbejde som mekaniker et stykke tid og derefter uddanne sig til 
autoteknolog: ”Der arbejder man rigtig meget med el. Som ved meget om el og 
fejlfinding, printplader og sådan noget”.  Uddannelsen tager 2 år. Desuden vil han gerne 
ud at sejle og ud at lave skibe.  
 
Han slutter af med at sige, at hvis det hele glipper, vil han: ”være pølsemand nede i (X-
gade)”. Jens virker dog ikke som en person, der er bange for fremtiden hverken 
arbejdsmæssigt eller generelt.  
 
Muligheder og barrierer for udvikling af høj fagidentitet 

Dispositionsmulighederne er gode, men det kræver en høj grad af selvstændighed at 

være i lære i denne virksomhed, fordi Jens selv må tage initiativ, når han ønsker at få 

hjælp. Han er sådan en person, der arbejder selvstændigt og søger at finde løsninger på 

nye opgaver. Mulighederne for at kunne tilegne sig ny viden er begrænset af, at man 

som lærling oftest selv skal søge den og af, at der ikke altid er tid til at få tingene 

forklaret og vist. Det vil formodentlig udgøre en barriere for at udvikle en høj 

fagidentitet, at der heller ikke er tradition for evaluering og refleksion under oplæringen.  

De faglige interaktionsmuligheder synes at opfylde de ønsker til faglig udvikling, som 

ligger i uddannelsen.  

 

Det sociale miljø er ikke helt let at analysere. På den ene side befinder han sig godt, når 

han går sammen med de øvrige på værkstedet, på den anden side får han af og til en 

behandling, som kun gives til ham som lærling.  

 

Kvalifikationsmæssigt er der en stor del af arbejdet, som er perceptiv-rutiniseret og en 

mindre del, der kræver tænkning og evne til problemløsning. For en vurdering af, om der 

vil blive udviklet en høj fagidentitet betyder det meget, at Jens selv er fagligt 

problemsøgende og nysgerrig. 

 

Han gør brug af sine talmæssige færdigheder og evnen til at kunne kommunikere med 

forskellige mennesker og ikke mindst med kunderne. Han udviser en høj grad social 

sensibilitet i sin omgang med kunderne.  

 

I analysen af fagidentiteten er det vigtigt at indtænke, hvordan lærlingen opfatter sig 

selv som person, og her er han ret klar i selvforståelsen: ”Jeg er nok ikke den fagligt 

bedste, men jeg er fagligt god”. Han sammenligner sig med eleverne på skolen og når 
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frem til, at selvom han ikke er den fagligt bedste, så: ”Mener jeg godt, jeg kan finde ud af 

at være mekaniker, og jeg kan det, jeg går og laver”. Han bliver spurgt, hvad det er, der 

gør, at nogle er lidt bedre end ham selv: ”Det er, altså nu var der en jeg gik på 

grundforløbet med; han har lavet bil siden, han var barn sammen med sin far. Altså han 

var fagligt god. Han kunne nogle ting”. 

 

De ”rigtig dygtige”, som han henviser til, har alle arbejdet med biler sammen med 

voksne, ofte faglærte, siden de var børn.  

 

Jens havde ikke rørt et stykke værktøj før på grundforløb 1: ”Der startede jeg, og så har 

jeg bare, jeg husker bare godt, og det har jeg altid gjort. Så jeg har ikke brugt særlig lang 

tid på at lære ting. Så på den måde, så er jeg kommet efter det, og så fundet ud af, at jeg 

faktisk er god til det, altså ift. hvor lidt jeg har lavet i det. Det fik jeg også meget at vide 

på grundforløb 1 og 2”. 

 

Hans eget billede af sig selv som fagligt dygtig er altså blevet konfirmeret af lærerne. 

Det er mesters vurdering, at Jens er godt begavet, og han synes, at hans erhvervsvalg er 

sjovt, at: ”han vælger sådan en uddannelse her, når han aldrig har skruet i en bil eller en 

knallert eller noget som helst”. I praktikken har man skullet arbejde mere med det 

praktiske hos ham, men: ”Altså ikke det boglige og det forståelige. Du kan forklare ham 

hvad som helst, det forstår han”. 

 

Sammenfattende er der gode muligheder for, at Jens vil udvikle en høj fagidentitet, men 

det skyldes i højere grad end normalt eget initiativ, disciplin og evne til at lære. Det 

betyder omvendt ikke, at praktikpladsen og skolen ikke bidrager med grundlæggende 

kvalifikationer, men næppe nok til at udvikle en høj fagidentitet med mindre lærlingen 

er fagligt stærkt motiveret og besidder en vis social robusthed. 

 

 

 

Mekanikerlærlingen Martin 
 
Martin er lærling på et stort mærkevareværksted. 
 
Erhvervsvalget 

Martin var kun 17 år, da han kommer i lære. Han havde tænkt på at blive tømrer, men 

når det så endte med at blive mekanikeruddannelsen, mener Martin selv, at det skyldes, 

at han har gået meget sammen med sin farfar og rodet med biler. Farfaren er ikke 

mekaniker, men maskinmester. Det at gå sammen med farfaren er foregået lige siden 

Martin gik i femte – sjette klasse, hvor han blev meget skoletræt.  
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Han fortæller, at han slet ikke kunne se meningen med det, de lavede i folkeskolen. Han 

reagerede ikke på sin skoletræthed ved fx at pjække eller lave ballade, men lektierne 

blev stort set ikke lavet. Adspurgt om der var fag i skolen, han synes om, svarer han: ”Jo, 

idræt. Og dansk var da meget fint. Historie var da også rigtigt lækkert. Men 

matematikken og sådan noget der, det betød ikke så meget”. 

 

Martin er kommet fra skolepraktikken til et praktikophold i virksomheden, hvor han fik 

en uddannelsesaftale efter 14 dages praktik. Han blev ansat af en tidligere chef i 

virksomheden.  

 

Han fortæller, at han tænker en del over, hvor bilbranchen bevæger sig hen med tanke 

på el – og hybridbiler. Måske kunne han overveje en teknikeruddannelse, men i første 

omgang har han ambition at kunne blive som mekaniker i virksomheden. 

 

Oplæringen 

Martin får sine daglige opgaver af værkføreren eller hans assistent. Han skal selv opsøge 

råd og vejledning hos sine kolleger. Der er med andre ord ikke en bestemt svend, der i 

det daglige har ansvaret for hans oplæring. Hans oplæring er, hvad vi kalder 

uorganiseret.  

 

Da vi møder Martin, ser vi ham have en del kontakt til en lærling, der er tæt på at være 

udlært, og Martin fortæller da også, at det mest er denne kollega, han først og fremmest 

spørger om råd og vejledning.  

 
Typer af opgaver – kvalificeringen af lærlingen 

Vi besøger Martin to gange, og begge gange er det lidt svært at få indblik i hans opgaver 

og hans kvalificering. Vi observerer Martin to gange. Da vi møder Martine er han venlig 

og imødekommende, og det meste af tiden er han villig til at fortælle om, hvad han 

laver, især da vi ser ham arbejde med klargøring af varebiler. Denne klargøring er 

formentlig en vigtig del af værkstedets produktion, men det, Martin foretager sig, er 

primært at ordne måtter og lave silikonekanter inde i vognladet, og det kan vel ikke siges 

at være erhvervsfaglige kvalifikationer i forhold til at uddanne sig som mekaniker.   

 

Om sine arbejdsopgaver fortæller Martin:” .. det er jo sådan noget som service og 

bremser og klargøring jo. Det laver man jo meget af. Men hvis der er noget, hvor du 

sådan lige skal splitte en motor ad, eller gearkasse ad, det er jo ikke lige det, man går og 

laver til hverdag”.  

 

Da vi møder Martin den første dag, er meget væk fra værkstedet, og han fortæller os 

først efterfølgende, at han fx lige skulle hente nogle biler udenfor, og derfor var væk fra 

værkstedet. Han er væk fra værkstedet i mindst en halv time ad gangen. Nogle af 

svendene kommenterer også, om vi har svært ved at holde styr på ham.  
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På den anden dag, da vi besøger ham, har han dog fået, hvad vi vil kalde en 

mekanikeropgave. Han skal blandt andet indstille en mekanisme, så en ny varevogn kun 

kan køre med en vis makimal hastighed.  

 

Vi ser Martin lede efter en pc, som han kan få lov til at anvende for at sætte sig ind i 

opgaven, og da det lykkes, ser vi ham læse instruktionerne, og han taler også lidt med 

hans lærlingekollega om opgaven. Martin kan fortælle os om opgaven, og hvordan han 

mener, at han skal løse den, og at han skal teste, at opgaven er lykkes.  

 

Pludselig er han væk igen, og da han efter en halv time er tilbage igen, fortæller han, at 

han skulle over på et lager og lede efter nogle reservedele. Martin går i gang med en 

klargøringsopgave på den pågældende varebil. Martin forklaring er, at han lige vil vente 

lidt og tage opgaven med at indstille kørselshastigheden til sidst. Vi ved ikke, om det 

lykkes for ham at udføre opgaven, men vi får en oplevelse af, at Martin har svært ved at 

blive færdige med sine opgaver.  

 

Vores oplevelse af, hvordan Martin arbejder, viser sig siden hen under et interview med 

værkføreren Poul at være sammenfaldende. Han fortæller, at Martin giver op, hvis han 

støder på et problem og i stedet for at undersøge, hvordan han kunne løse problemet, 

kommer til ham og beder om en ny opgave. Poul fortæller, at det oplever de ofte, selv 

ved forholdsvis lette opgaver, som Martin skal løse. Han giver et lille eksempel. Hvis en 

pære ikke lyser, vil Martin gå op efter en ny pære, og hvis der ikke er nogen eller, hvis 

den nye pære ikke lyser, vil han komme til Poul og fortælle det i stedet for at lave nogle 

målinger og indkredse problemet.  

 

Poul beskriver ham som en person, der dels mangler forståelse for mekanikeropgaverne, 

dels mangler initiativ til selv at øge sin forståelse. Poul forklarer: ”Du er, du er nødt til og 

prøve og se, jamen, hvis jeg ikke lige kan løse det på den her måde, er der så en anden 

måde, jeg kan løse det på?” 

 

Poul fortæller dog, at Mads helt aktuelt har været ved ham for at fortælle ham, at han 

godt kunne tænke sig nogle andre opgaver: ”jamen, han kunne sgu godt tænke sig lidt 

engang imellem og prøve noget, der var lidt ... vildere”. Så han satte ham til at skifte en 

motor sammen med en af svendene: ”Så han kan prøve at skifte sådan en. Nu har han 

ikke lige blevet færdig, men, men, men…. Så, så han får lidt, og snuse lidt til det, ikke?.. 

Det er jo også vigtigt”.  

 

Poul giver udtryk for, at de i virksomheden er gode til at tage individuelle hensyn og 

passe på deres folk: ”Umiddelbart så tror jeg, vi er bedst til at hjælpe knægtene med at 

få det bedste ud af det….Der er jo ikke to folk, der er ens…og så tror jeg faktisk, vi er 
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gode til at passe på vores folk”. Det er ikke alle svende, som Poul vil lade lærlingene løse 

opgaver sammen med. Det skal være sammen med den rigtige mand, som Poul 

udtrykker det. 

 
Tid 

Vi får indtryk af, at Martin ikke er presset på tiden, når han løser sine opgaver, men det 
er lidt uklart. 
 
Martin har siden sin første dag i praktikken en vane med altid at møde en halv time til 
tre kvarter før tiden: ”Jamen så er skraldespandene, de er tømte. Det værste affald er 

fjernet, og testerne er sat ud, og computere er startet op, og kaffemaskinen kører på højt 

plan”. Forespurgt om han bliver anerkendt for det, svarer han, at det gør han. 
 
Dispositionsmuligheder 

De data, vi har på Martin, viser, at i den periode, hvor vi besøger ham, virker det ikke 

som om, at han har nogle dispositionsmuligheder i forhold til valg af opgave, eller 

hvordan den skal udføres.  

 

Poul fortæller dog, at Martin lige har været ved ham for spørge, om der er muligheder 

for af og til at lave nogle andre opgaver. Denne henvendelse har Poul reageret positivt 

på. Ellers får han tildelt en opgave, og det er hans opgave at udføre den. Som det 

fremgår senere, sker det, at det ikke lykkes for ham at løse de opgaver, han får tildelt. 

Martins dispositionsmuligheder ligger primært i forhold til, at han på eget initiativ kan 

søge råd og vejledning til udførelsen af sin opgave. 

 

Poul fortæller, at de selvfølgelig har mange rutineopgaver, så som det, han kan kalder 

’hjul’. Både svendene og lærlingene laver disse opgaver, men lærlingens andel er i klart 

overtal: ” sådan er det. Den er ikke længere. Det hører med. Men det aftager jo også jo 

længere de kommer hen i læretiden”. Poul pointerer nu også, at opgaverne med ’hjul’ 

giver lærlingene en god mulighed for at øge deres faglige forståelse. Når hjulene er 

afmonteret, skal de: ” få kigget ind…Når vi nu har det af alligevel…Hvad er det så vi 

lægger mærke til?... vi, skal vi... Forberede dem på alt det andet der kommer. At vi skal 

have øjnene med. Vi skal ikke bare skrue i blinde”.  

 

Poul giver udtryk for, at lærlingene skal se bredden i mekanikerfaget og forstå 

opgaverne i et bredere perspektiv. Han giver som eksempel, at det ikke nytter noget blot 

at lave service, og så kommer kunden to dage efter, fordi bilen også har en fejl, som ikke 

er blevet opdaget på værkstedet i forbindelse med, at der er lavet service. Lærlingene 

skal dermed have øje for, at der er både nogle kvalifikations- og dispositionsmuligheder i 

de opgaver, som de måske efterhånden oparbejder en stor rutine i at løse. 

 

Efterhånden som læretiden skrider fremad, kommer der nye lærlinge, som overtager 

mange af service- og klargøringsopgaverne. Men Poul fortæller også, at han er åben 
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over for en anden tildeling af opgaver, når enten en lærling, men også en svend kommer 

og fortæller, at nu har der altså været mange hjul: ”Nu har jeg en svend, f.eks.: ”Ved du 

hvad, alt det der el der, kunne jeg ikke... Jeg vil meget hellere skifte en motor.”. Men 

samtidig giver han også udtryk for, at de må presse medarbejderne, også lærlingene: ” 

Men lærlingen er vi jo også bare nød til at pace lidt. Altså. Vi er nødt til at give dem nogle 

opgaver, så de kan komme videre. Altså. Så de ikke står stampe. Så nogle gange så, så 

får de sgu en, hvor de tænker: ”Puuuh”, ikke?...Men det kræver også bare, at vi har tiden 

til det”. 

 

Poul følger med i, hvad der sker på værkstedet: ”Jeg prøver det også, hvis jeg står, hvis 

jeg kan se, at de står og laver ingenting…Så pipper jeg…Og siger:  ”Så, tøsebørn, 

nu...”..”Nu er det i gang.” 

 

Interaktionsmuligheder 

Martin fortæller, at han rigtig godt kan lide at være i virksomheden, og at han gerne vil 

blive der efter udstået uddannelse. Han oplever på sin vis, at han er nederst i hierarkiet, 

men det synes han er ok: ”Ja, det tager jeg sgu ikke så tungt. Man skal jo igennem det, 

og så den næste, der bliver lærling, får jo samme tur jo. Sådan har det jo altid været”.  

 

At være nederst i hierarkiet betyder, at man får al oprydningsarbejdet. Det har han 

forsøgt at lave om på: ”Jeg har spurgt om, om vi ikke kunne være fælles om at prøve og 

gøre lidt rent, i stedet for at man bare skal skubbe sit affald ned på jorden (…) Det var 

der ikke så meget gejst for”. Martin stillede forslaget efter, at han så en svend, der 

sparkede til noget affald, der lå på gulvet, og der tænkte han: ”Kunne man ikke samle 

lortet op i stedet for?”. 

 

Placeringen i et hierarki er efter Pouls mening en del af oplæringen, en del af 

opdragelsen:” De bliver ikke pleaset. Altså, alle lærlinge er jo lærlinge” Om, at man som 

lærling er nederst i hierarkiet: ”Den er ikke længere…Og det er dem, der tømmer 

skraldespanden…Og det er dem, der kører efter kage”. Han opfatter Martin som lidt 

skrøbelig og har derfor sagt til en af de nye lærlinge, som han opfatter som en dygtig fyr, 

at han skal respektere, at Martin er længere i sit forløb end ham: ”Ham den nye der 

kommer nu her, som er rigtig dygtig, jamen jeg har også måtte sige til ham: ”Det kan 

godt være, at du synes du er bedre end (Martin) på rigtig mange punkter. Men du er 

stadigvæk yngste lærling…Den er ikke længere, og det skal du også lære…Du skal også 

lære, at der skal tømmes skraldespande, og du skal også lære at...”, og fordi, en skønne 

dag så er det jo ham, der er svend. Og ham der skal sige til, til lærlingen: ”Prøv og hør 

::Nu skal den skraldespand altså tømmes”, ikke også?...Altså, det er, der jo noget, der er 

jo også noget opdragelse i dét. Ikke?  

 
Forespurgt om Martin har fået at vide, om der er noget han er god til, eller noget han 
bliver anerkendt for, svarer han: ”Det ved jeg sgu ikke”, men han fortæller – i generelle 
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vendinger (om ros): ”Jo, det vil man jo altid blive, hvis man har lavet en god ting, eller et 

eller andet, eller du har lavet noget, som egentlig ikke var planlagt. Eller kunne lave en 

reparation af et eller andet, som egentlig ikke var det problem, men noget helt andet”.  
 
Han kan ikke helt give et eksempel på ros eller anerkendelse, men fortsætter 

fortællingen i de samme generelle vendinger: ”Jo, men altså man bliver jo altid rost på et 

eller andet tidspunkt”. De generelle vender leder tanken hen på, at Martine ikke har 

oplevet at få ros.   

 

Feedback handler selvfølgelig ikke kun om ros og anerkendelse, men også om at få en 

vurdering af den arbejdsopgave, der er udført. Hertil fortæller Martin:”.. så skulle det 

være en kunde, der har sendt en besked tilbage og sagt, at det var kunden fandeme glad 

for”. Og det har han oplevet: ”Altså jeg har fået vide en gang, at kunden var glad for det, 

der var blevet skiftet, og at nu kørte det bare godt igen. 

 
Talent 

Martin er ifølge sin uddannelsesaftale talentelev, men Poul fortæller, at det er han reelt 

ikke, men han er ansat, før Poul kom til virksomheden, så han kender ikke begrundelsen 

for, hvorfor han skulle have den ekstra uddannelse, som det indebærer at være 

talentelev. Poul beskriver Martin som en medarbejder, der vil kunne beskæftige sig som 

reservedelsmekaniker. 

 

Martin fortæller, at han er talentelev, fordi hans tidligere chef ønskede det: ”Nej, jeg 

blev ikke spurgt om noget. Det var bare noget, han havde valgt”. Egentlig er han glad 

nok for det, men synes også, at der er mange opgaver, han skal lave efter skoletid, og 

det kan han blive lidt presset af: ”Ikke altid, men nogle gange kan der altså godt være 

lidt pressede situationer”. Han synes selv, at han lever op til at være talentelev, men han 

synes ikke, at man er speciel dygtig, fordi man går på talentholdet: ”Altså jeg kan godt 

leve op til det, men jeg ved ikke, om man kan sige, at man er egnet til det, fordi en 

almindelig personvognsmekanikerlærling han er jo lige så egnet til det som andre…Næh, 

for der kan lige så godt være en anden en, der er lige så dygtig jo. Man er jo ikke 

dygtigere på den måde, bare fordi man er på talentholdet jo. Det er jo bare en eller 

anden ting, som skolen kalder det”.  

 

Han synes, at det der adskiller talentuddannelsen fra den ordinære er, at: ”Opgaverne er 

sværere. Det er det eneste”. Han fremhæver, at der er nogle flere skriveopgaver, og det 

er han ikke så glad for: ”Det er mere alle de stressede situationer med alt det arbejde fra 

skolen af, da jeg kom hjem med opgaverne”, men han giver udtryk for, at han er tilfreds 

med det, han præsterer.  

 

Virksomheden har ikke en bestemt strategi eller planer med hensyn til at hverve elever, 

der går på talentsporet, som sådan. Hvis lærlingene skal gå på talentsporet, skal de 
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oftest selv bede om det. Poul lægger vægt på, at hvis de vil gå på talentsporet, skal de 

udvise særlige evner for at arbejde med det elektriske. Som han fortæller, skal de trods 

alt undvære eleverne en ekstra uge for hvert skoleophold.  

 

En af de nye lærlinge, som Poul lige har ansat, har bedt om at få talentuddannelsen, 

fordi han sigter på at tage en teknikeruddannelse. Poul har godkendt, at han indgår en 

uddannelsesaftale, hvor han er talentelev, men det gjorde han først efter, at lærlingen 

havde prøvet at gå sammen med en tekniker på værkstedet en dags tid. Teknikeren 

kunne fortælle, at den pågældende var dygtig og brændte for at arbejde med el-opgaver 

og havde løst de opgaver, han havde fået, på mindre tid end den tildelte tid. Efter Pouls 

mening kræver det at være et talent, at man selv kan tage et initiativ, have overblik og 

ikke mindst, at kunne: ”.. Også kunne danne sig, hvad skal vi sige, andre meninger om 

tingene end lige den, den indlysende”. 

 
Skole – virksomhedssamspillet  

Poul, som har ansvaret for oplæringen, er forholdsvis nyansat i virksomheden, men han 

vil gerne have, at de bliver bedre til at forberede deres lærlinge på skoleopholdene. Det 

er noget, der, efter hans mening, slet ikke sker i dag. Efter hvert skoleophold bliver de 

kontaktet af skolen, som fortæller, hvordan det er gået for den enkelte elev, og så følger 

de op på eventuelle mangler. Men den enkelte lærling kan også henvende sig med 

behov for yderligere læringsmuligheder: ” Kommer de tilbage fra, fra skole og siger: ”Det 

her det forstod jeg simpelthen ikke. Det er fuldstændig blank.” Jamen, så må vi jo have 

dem forklaret, hvordan det hænger sammen, også må de jo ned på gulvet med en 

svend”. Det sker, når de har en relevant opgave, der egner sig til, at de kan få det lært.  

 

Bortset fra de første to dage af et skoleophold vil Martin helst tilbringe tiden på 

virksomheden: ” Det kan godt være, at de første to dage synes man, det er rart at 

komme på skolen, men ellers så er det sgu noget pis”. 

 

Martin fortæller, at han går i en rigtig god klasse på teknisk skole, men at han 

foretrækker det med at lave et eller andet frem for at sidde på skolebænken: ”Men det 

er det der, at man er vant til at stå op og lave et eller andet, og så skal sidde ned på de 

der dårlige træstole der, foran en computerskærm. Det er sgu ikke det samme”. Det med 

at lave noget andet end skole knytter sig ikke decideret til at lave noget 

mekanikerarbejde: ” men det behøves jo ikke at være biler, bare at man kommer ud og 

lave et eller andet. I stedet for bare at sidde ned, det gider jeg simpelthen ikke”. 

Han synes, at han på skolen skal bruge meget tid på at høre på lærerne og kikke på en 

skærm og så: ” bliver man sgu lidt øm i hovedet til sidst”.  

 

Det var ok for Martin at gå på grundforløbet, men også svært i den forstand, at det 

meste var nyt for ham: ”Altså når man er på grundforløbet, så er alt jo egentlig svært, 

kan man godt sige, for du aner jo intet om det”, og han fortæller, at selv om der var 
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noget, han vidste om biler i forvejen, var der kammerarter, der havde andre 

forudsætninger end ham selv for det faglige på grundforløbet: ”Selvfølgelig er der altid 

de typer der, der ved noget om det. Hvis de har lært det hjemmefra eller et eller andet. 

Jeg havde jo lært lidt om det, men ellers så var der også noget med styretøj, og det 

anede jeg ikke en skid om jo”. 

 

Om skoleopholdene på hovedforløbet fortæller han, at: ”Fordi meget af det, det er jo om 

gamle biler og alt det der. Som jeg sagde tidligere, jeg kunne godt tænke mig noget med 

det nyere system”, men han er også åben for, at det kan være, at det kommer på de 

skoleophold, som han mangler. Martin giver også udtryk for en kritik af indholdet på 

skoledelen: ” Ja, men det er jo også det, som jeg snakkede om tidligere med skolen der, 

at de skulle tage og oppe sig lidt med de opgaver”. Kritikken er rettet mod, at Martin 

ikke synes, at de lærer noget om el- og hybridbiler og moderne motorsystemer: ”Ja, 

fordi det er jo noget, der bliver udviklet i. Der kører jo ikke nogen biler med karburatorer 

og alt det..” 

 
Om det teknologiske niveau på den lokale erhvervsskole er Poul ikke enig med Martin. 
Han synes faktisk, at niveauet her er relativt godt. Men han fortæller, at han, som 
skuemester, oplever, at det halter med det teknologiske niveau på andre skoler, hvor 
de: ” skruer .. på biler fra min læretid, altså.”.  
 
Vil man eller skal man? 

Overskriften referer til en udtalelse, som værkføreren Poul kom med i forbindelse med, 

at vi talte med ham om oplæringen inden for mekanikerfaget. Udtalelsen referer til, at 

Poul vægter de personlige egenskaber og holdningen til arbejdet højere end 

karaktererne fra teknisk skole, når han skal ansætte nye folk. Han har lige ansat et par 

nye lærlinge, og dem fandt han efter et besøg på den lokale tekniske skole, hvor han var 

inviteret til et arrangement, hvor man så eleverne arbejde i værkstedet: ”Så vi kunne se, 

hvordan de arbejdede. Og jeg får lynhurtigt øje på en. Sådan lidt, lidt grov mand som 

står og, og er ved at lave noget ledningsnet. Bare den måde han behandler værktøj på, 

bare den måde han får...Renset ledningen af og får kigget, er det hele nu i orden? Den 

måde han lige, kan du ikke lige, vi skal lige have... og du ved og...ikke? Og der kom lige 

en anden en, og spurgte ham om noget, og han havde overskud til... både højre og 

venstre. Allerede der tænkte jeg, der var en”.  

 

Vedkommende er blevet ansat som voksenlærling, men Poul mener ikke, at det han 

vægter, har noget med alder at gøre: ”Det er det ikke. Det har noget at gøre med, hvad 

skal vi sige, jamen... Opdragelse hjemmefra. Altså. Og indstillingen til tingene. Vil man 

eller skal man, ikke? Altså... Hvordan er man lige sat op indeni?  

 

Det er Poul, der i det daglige har ansvaret for oplæringen af Martin. Poul har været 

mekaniker i en lang række år, og han er udlært på et mindre værksted, hvor de udførte 
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alle mulige slags reparationer. Men på et tidspunkt fik han en sygdom, der gjorde, at han 

har svært ved at kravle rundt og udføre mekanikerarbejdet. Det blev anledning til, at 

han blev medarbejdende værkfører, og selv kunne vælge de opgaver, han fortsat kunne 

mestre. Herefter søgte han et værkførerjob og har arbejdet på et mærkevareværksted i 

nogle år, inden han for forholdsvis kort siden blev ansat i samme virksomhed som 

Martin.  

 

Selvom Poul er skuemester, værdsætter han ikke karakterer fra den tekniske skole så 

meget. Han anser dem som udtryk for elevernes boglige kompetencer: ”Fordi... Det de 

bliver testet i, det er jo kun i bogen”. Han vægter de personlige kompetencer højere, og 

det han lægger vægt på er, som nævnt, deres holdninger til arbejdet og dem mener han, 

man hurtigt kan aflure, når der arbejdes på værkstedet.  

 
 

Muligheder og barrierer for at udvikle høj fagidentitet 

Martin fremhæver flere gange både i forbindelse med observationerne og under 

interviewet, at han finder det vigtigt at møde til tiden, og i virkeligheden betyder det 

også at møde før tiden. Martin har hermed en vigtigt kvalifikation for at klare sig på 

arbejdsmarkedet. Han vil også gerne klare sig så godt, at han kan blive på virksomheden. 

Det er vigtigt for Martin, ligesom det er vigtigt for ham at lave noget praktisk i 

modsætning til det, han forbinder med skolen, nemlig en stillesiddende aktivitet.  

 

Hvorvidt det er vigtigt for Martin, at det netop er mekanikererhvervet, han uddanner sig 

inden for, kan ud fra vores observationer og interview virke mere tvivlsomt. Bortset fra, 

at han interesserer sig for, hvordan den teknologiske udvikling vil blive inden for 

bilbranchen, virker han ikke særlig interesseret i mekanikeropgaverne. Hvorvidt det 

skyldes de opgaver, han bliver sat til at løse, eller bunder i andre forhold, er svært at 

vurdere.  

 
Han har nogle dispositionsmuligheder, han kan bede om andre opgaver, men han 

benytter sig primært af denne mulighed for at slippe for en opgave, som han måske 

finder for vanskelig. Han skal selv udvise initiativ og måske også være insisterende og 

overbevisende i forhold til den måde, han løser sine tildelte opgaver på, før han får de 

store muligheder for at få mere udforende opgaver.  

 

Martin skal selv opsøge faglige råd og vejledning. Det kræver, at man ved, hvad man har 

brug for at få at vide og har en fornemmelse for, hvilke faglige ambitioner, der kunne 

være en mulighed.  Men det kræver også mod og lyst til at kontakte en svend.  

 

Vores vurdering er, at det vil være vanskeligt for Martin at udvide sine 

dispositionsmuligheder på egen hånd. Hvorvidt det kunne være anderledes, hvis han var 
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tættere knyttet sammen med en svend, der løbende kunne instruere ham og give ham 

en løbende feedback, er svært at sige. 

 

På denne baggrund vurderer vi, at selvom Martin går på talentsporet, er der risiko for, at 

han vil udvikle en lav fagidentitet. 

 

 

Muligheder og barrierer for fagidentitetsudvikling 
inden for oplæringen som industritekniker 
 

Analysen omfatter 4 lærlinge i 4 industrivirksomheder, der alle har mellem 100 og 220 

ansatte. Virksomhederne producerer emner til bl.a. Vvs-branchen og 

vindmølleindustrien. De har hver ansat 8-10 lærlinge.  

 

Kendetegnende for de 3 af dem er, at de er i gang med udvikle og forbedre deres 

lærlinge-uddannelse. Det drejer sig om at systematisere og lave planer for oplæringen 

som led i at blive selvforsynende med kvalificeret faglært arbejdskraft. For dem alle 

gælder det, at de lægger vægt på at uddanne dygtige faglærte. En af virksomhederne ser 

oprustningen på uddannelsessiden som led i at brande virksomheden.  

 

To af virksomhederne forholder sig eksplicit til, hvis lærlingene har sociale problemer og 

taler med dem om løsningsmuligheder. Man kan sige, at nogle virksomheder er 

uddannelsesansvarlige og på forskellig vis hjælper unge, der har vanskeligt ved at 

omstille sig til arbejdslivet. Det kan dreje sig om elementære ting som at møde til 

bestemte tider og indrette sig på en given arbejdskultur eller om sociale problemer.  

 

På baggrund af de 4 cases om oplæring af industriteknikerlærlinge er det vores 

vurdering, at tre af lærlingene har endog meget gode muligheder for udvikle høj 

fagidentitet. Den sidste lærling er mindre engageret og dedikeret til faget og mere 

interesseret i virksomhedens sociale miljø. Det vil kræve en større indsats både fra de 

oplæringsansvarlige og lærlingen selv at få vedkommende udviklet i retning af høj 

fagidentitet. Pt. er der tale om en fagidentitet med vægt på Interaktionsmuligheder.  

 

Alle lærlingene i case´ene har en opmærksomhed på og overvejelser om 

videreuddannelsesmuligheder.  

 

 

Kvalificeringen og fagidentiteten 

Det er gennemgående for industriteknikerlærlingene, at der lægges vægt på, at de får et 

godt kendskab til materialer og manuel betjening af maskiner. Det er grundstenen for at 

kunne programmere, idet lærlingen skal have en fornemmelse for, hvordan fx emnet 
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skal være opspændt: ”Hvad kan jeg tage rent spåntagningsmæssigt i den her situation 

og med det her værktøj”, som en oplæringsansvarlig formulerer det.  

 

Alle virksomheder har organiseret deres oplæring, således at der i det daglige er en 

svend, der har ansvaret for oplæringen, men det er normalt, at lærlingen også selv 

finder den svend, der har mest viden om en problemstilling, som lærlingen står over for. 

Derfor er det oftest en del af oplæringen selv at skulle være opsøgende for at kunne få 

hjælp til at løse en opgave eller et problem. Det at tage initiativ bliver en vigtig 

kvalifikation for en industriteknikerlærling.   

 

Centralt i oplæringen er at sikre kvaliteten i arbejdet. Det sker ved sidemandskontrol 

eller ved, at lærlingen selv foretager en kvalitetsbedømmelse. I sidstnævnte tilfælde 

kontakter lærlingen af og til en svend for at få kvaliteten vurderet. Det er for lærlingene 

en tungt vejende motivationsfaktor. I nogle virksomheder findes en særskilt 

kvalitetsafdeling med kvalitetsmålingsudstyr. I alle virksomheder sættes kvaliteten højt 

og det er således et vigtigt element i oplæringen af industriteknikere.  

 

De tre af lærlingene oplæres ikke primært i produktionen, men i afdelinger i tilknytning 

til produktionen. De har en særlig opmærksomhed på, at det er kolleger, der skal 

anvende deres produkter, og det styrker deres krav til den kvalitet, som de gerne vil 

opnå.   

 

For alle industriteknikerlærlinge er det at kunne betjene en manuel dreje-eller 

fræsemaskine og/eller en CNC-maskine væsentligt og anses af lærlingene ofte at være 

den del af oplæringen, som de finder mest udfordrende. Der er mange ting, man skal 

tænke på og få til at passe sammen, som en lærling fortæller:  

 

”Altså det her med nulpunktet, det er jo den største udfordring, for det skal altså være 

rigtigt, ellers går det galt, det du laver. Så det er en af de ting, hvor man virkelig skal 

tænke sig om, det er hvor nulpunktet er. Og bestemme sig til det inden man går i gang. 

Sådan at man kan lave sin opstilling og sit program ud fra det”.  

 

Her er der tale om tænkearbejde, der kræver metodiske og talmæssige færdigheder og 

evnen til at kunne kombinere flere processer, det vil siger overblik. Hertil kommer mere 

anvendelse af teknisk sensibilitet, som er vigtig af sikkerhedsmæssige grunde. 

  

Citatet viser, at arbejdet med programmering kræver omhyggelighed og grundighed og 

vanskeligt kan udføres under tidspres. Men det opleves samtidig som fagligt 

udfordrende for lærlingene. Det er vores opfattelse, at det kan være identitetsgivende, 

og derfor opleves som en mangel, når det kun i mindre omfang finder sted i oplæringen.  
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I vores observationer har vi fundet, at lærlingene arbejder med stor grundighed og at 

dette hænger sammen med oplevelsen af stolthed over deres arbejde. Desuden har de 

en bevidsthed om, at hvis deres arbejde ikke er i orden, vil det få konsekvenser for 

andre. Med andre ord har de en bevidsthed om betydningen af deres fag. 

 

Selv om der generelt er travlhed i virksomhederne, synes det ikke at påvirke lærlingene 

nævneværdigt i deres arbejde. Som en lærling siger: ”Man bliver nødt til at finde en eller 

anden ro i det”. Det kan i travle perioder være vanskeligt for lærlingen at finde den 

ønskelige hjælp hos svendene, hvilket anses for at være en mangel, hvis det sker ofte.   

 

Det generelle billede er, at oplæringen foregår på et højt niveau, hvor der veksles 

mellem arbejde på de forskellige kvalifikationsniveauer, dog er der flest opgaver, der 

laves på tænkningsniveau eller et perceptivt-rutiniseret niveau. Det nævnes af nogle 

værkførere, at det teknologiske udstyr på virksomheden burde være mere opdateret.  

 

Plan for oplæringen 

Vi får indtryk af, at planlægningen af oplæringen er et emne, som har fået en større 

bevågenhed de sidste år, og som man er i færd med at tildele flere ressourcer. Primært 

fordi man i højere grad vil være selvforsynende med faglært arbejdskraft, men også for 

at hæve kvalifikationsniveauet. Endelig ser en virksomhed uddannelse som led i at 

brande firmaet.  

 

Der er forskel på, hvordan oplæringen rent rumligt er organiseret. En virksomhed har en 

decideret ”kravlegård”, hvor lærlingene arbejder ved dreje- og fræsebænke i 2-3 mdr. og 

i en anden sker det i et særskilt værksted.  

 

I en virksomhed, hvor der er en nedskreven plan for oplæringen, som omfatter mål med 

lærlingeafdelingen, standpunktsplan for 1. og 2. årslærlinge samt oplæring af lærlinge i 

kvalitetsafdelingen, er progressionen følgende: Efter den såkaldte kravlegård, hvor 

lærlingene bliver ”spottet” for at se, hvordan de fagligt udvikler sig, kommer de til en 

afdeling, hvor de lærer at programmere og får forståelsen af, hvordan man behandler et 

emne i den rigtige rækkefølge. Her laves værktøjer til brug i produktionen. I den sidste 

afdeling planlægger man hvilke nye produkter, der skal laves. Ovenstående kan tages 

som udtryk for, at en virksomhed har arbejdet med planlægning og søger at realisere 

den.  

 

Dispositionsmuligheder og fagidentiteten 

Lærlingene oplever generelt, at de har gode muligheder for at planlægge, udføre og 

evaluere deres arbejde og der opfordres til, at man arbejder selvstændigt og gerne 

forsøger sig inden, man spørger om hjælp. Nogen har desuden indflydelse på, hvilke 

opgaver de får eller kan få det, hvis de tager initiativ til det.  



 

Side 161 af 209 

 

Indflydelse på oplæringen er vigtig for at kunne udvikle en høj fagidentitet, og derfor er 

det uheldigt, hvis ikke man får det. I materialet er der eksempler på, at lærlinge kun i 

ringe omfang får lov til at deltage i programmeringen, skønt de mener, at det er 

nødvendigt for udvikling af deres kvalifikationer.   

 

Omvendt er der virksomheder, der direkte opfordrer lærlingene til at vælge opgaver, der 

udfordrer dem. Lærlingene får at vide, at de er medansvarlige for deres egen oplæring 

og skal tage selvstændigt initiativ.  

 

Interaktionsmuligheder og fagidentiteten 

De oplæringsansvarlige og de faglærte er generelt interesserede i at hjælpe lærlingene i 

deres faglige oplæring, men det er forskelligt, hvilken form for oplæring de får. Om det 

er vejledning, instruktion eller den foregår i dialogform. Den sidstnævnte måde synes at 

være den, der inddrager lærlingene bedst. Nogle lærlinge finder stor inspiration i at 

diskutere faglige spørgsmål med andre, måske lidt mere erfarne lærlinge.  

 

I en virksomhed afholdes der et ugentligt morgenmøde, hvor lærlingenes faglige 

udvikling drøftes med de oplæringsansvarlige svende. Som det senere nævnes, laves der 

nogle steder en status i forbindelse med lærlingenes skoleophold. 

 

Der findes lærlinge, som har bestemte svende som faglige rollemodeller, mens andre 

har flere svende som rollemodeller.  

 

Desuden findes der svende, som udgør rollemodeller, fordi de har bredere erfaringer 

med mennesker og arbejde og formår at give lærlingene indblik i historier fra et faglært 

arbejdsliv. Vi betragter det som led i en socialisering til arbejdslivet. En sådan får man 

dels gennem praksis, dels som i ovennævnte tilfælde, gennem fortalte historier.  

 

Anerkendelse og ros er ikke meget brugt i oplæringen. Man går ikke og roser hinanden, 

men man er klar over, når noget er i orden, og når noget ikke er. Som en lærling 

formulerer det: ”Hvis vi har lavet noget skrammel, så får vi det at vide”.  

 

Det betyder meget for oplæringen, at svendene er dedikerede til faget således, at 

lærlingene mærker deres faglige stolthed eller som en oplæringsansvarlig siger: ”De jeg 

bidrager med til lærlingene, det er jo den stolthed, man selv har for erhvervet. Den vil du 

gerne bringe videre”.  

 

For de fleste industriteknikerlærlinge i vores materiale betyder miljøet meget for 

oplæringen og kvaliteten i denne. Et godt samarbejdsklima gør, at det bliver lettere at 

hjælpe og spørge hinanden til råds.  
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Det er vores vurdering, at kulturen forstået som en samarbejdskultur er fordelagtig for 

en virksomhed, hvor man ønsker at lære af hinanden og bidrage til en fælles viden og 

udvikling. En kultur, hvor kvalificering og uddannelse er vigtig for den faglærtes 

opbygning af en høj fagidentitet og for virksomheden i det hele taget.  

 

Skole – virksomhedssamspillet 

I datamaterialet er der forskelle på om virksomhederne har kontakt til de respektive 

skoler eller ej. To af dem har ingen eller næsten ingen kontakt, mens de øvrige har 

jævnlig kontakt, det vil sige kontakt 1-2 gange årligt. Her møder værkføreren op på 

skolen for at tale med en eller flere lærere. Her drøfter man om, der er noget, der kan 

forbedres i samarbejdet, og hvad man kan gøre i forhold til med lærlingens udvikling.  

Men selvfølgelig også for at få et indblik i, hvad der undervises i og hvordan. Her er der 

mulighed for at se udviklingen fra to sider, skolens og virksomhedens.  

 

En virksomhed lægger vægt på, at man ved et besøg på skolen viser den pågældende 

lærlingen, at vedkommende ikke er alene, det vil sige en form for moralsk opbakning til 

lærlingen.  

 

På nogle virksomheder følges et skoleophold op med en samtale med lærlingen om 

dennes udvikling. Der kan være tale om kvalifikationer, som virksomheden skal 

opprioritere i oplæringen, som måske kan medføre en anden placering af lærlingen i 

virksomheden.  

 

Lærlingene har meget forskelligt syn på talentsporet, men de er overvejende positive og 

finder, at der er et højere niveau på talentsporet. Desuden finder de 

teoriundervisningen interessant og relevant, såfremt den er brugbar. 

 

En lærling har en mere negativ opfattelse af talentsporet og mener ikke, at sporet lever 

op til navnet, fordi der er nogle ”virkelig dårlig elever”. Derfor mener han, at der burde 

stilles nogle krav for at kunne gå på talentsporet. En anden kritiserer lærernes 

kvalifikationer for ikke at være opdaterede og for ikke at have føling med, hvad der 

foregår i virksomhederne. Der fremføres i et enkelt tilfælde frustration over, at 

styresystemerne på skole og virksomhed ikke er de samme. 

 

Mens der synes at være forskellige meninger om talentsporet blandt lærlingene, er der 

hos de oplæringsansvarlige en positiv vurdering af talentsporet, der især går på, at det 

har et højere niveau, og dette kan de også registrere hos lærlingene. En enkelt af de 

uddannelsesansvarlige har ikke noget kendskab til talentsporet. 
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Når industriteknikerlærlingene skal sammenligne skolen med virksomhedspraktikken, så 

finder de generelt, at praktikken er mere motiverende for den faglige interesse, og at 

det er praktikken, der er afsæt for interessen for at beskæftige sig med teori.  

 

Fagidentiteten 

Når vi skal undersøge mulighederne for udvikling af høj fagidentitet inden for 

industriteknikerfaget, kan vi se i vores data, at oplæringen af lærlinge har fået en højere 

prioritering inden for de seneste år. Uddannelsen af lærlinge tages mere seriøst, og der 

synes at blive afsat flere ressourcer.  

 

De virksomheder, der har de bedste muligheder for skabe lærlinge med høj fagidentitet, 

er dem, der har en ansvarlig person for lærlingens oplæring og gerne sørger for, at der 

er flere svende, man kan henvende sig til. Det er oftest virksomheder, der har en form 

for systematik i oplæringen.  

 

Dertil kommer, at man sørger for at følge den enkeltes lærlings faglige udvikling. Det kan 

f.eks. ske i forlængelse af, at vedkommende har været på skole. Her kan man derudover 

tale om, hvad der har været udbyttet af skoleaktiviteten, og hvad der kan gøres for at 

forbedre praktikoplæringens kvalitet. Er der mulighed for at inddrage nogle specifikke 

teorier i praktikken eller diskuteres deres relevans ift. opgaverne?  

 

Dispositionsmulighederne er oftest gode og giver mulighed for at udvikle høj 

fagidentitet. Da lærlingene ofte arbejder i afdelinger i tilknytning til produktionen, er der 

mulighed for at få mere åbne opgaver eller deciderede problemstillinger at arbejde 

med. Det trækker i modsat retning, at der findes eksempler på, at lærlingene ingen eller 

kun ringe indflydelse har på oplæringen.  

 

Interaktionsmulighederne omfatter relationen til den ansvarlig oplærer og til andre 

faglærte svende og evt. lærlinge. Hvor lærlingen selv skal henvende sig til oplæreren 

eller en anden svend, synes det ikke at være afgørende for kvaliteten af oplæringen, 

men der gives udtryk for, at lærlingen af og til holder sig tilbage for ikke at forstyrre 

svenden for meget. 

 

Vores materiale peger på, at de oplæringsansvarlige giver en kvalificeret og engageret 

oplæring.  

 

Nogle virksomheder har gjort sig umage med at finde oplæringspersoner, der har 

forskellige forcer, faglige som menneskelige. Det betyder, at man har lettere ved at 

tilgodese specifikke faglige kvalifikationer og evt. også forskellige menneskelig 

egenskaber.  
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For industriteknikerlærlingene i vores materiale er det at programmere en CNC-maskine 

fagligt udfordrende, og det kræver oftest metodemæssige kvalifikationer og visse 

matematiske færdigheder. At det er vigtigt viser sig ved, at ringe deltagelse i 

programmering eller programmering på et lavere niveau kritiseres af lærlingene for at 

være en stor mangel i oplæringen. Det betyder naturligvis ikke, at kvalifikationer kun 

anvendes på tænkningsniveau ved en CNC-maskine. Også betjening af manuelle 

maskiner kræver handlingsreguleringsniveau som tænkning.  

 

Muligheder og barrierer for fagidentitetsudvikling 
inden for oplæringen som smed 
 

Det følgende er en sammenligning og sammenfatning af case ‘ene om oplæringen af 

elever på talentsporet inden for smedefaget. Der lægges vægt på, hvordan oplæringen 

fremmer lærlingenes fagidentitet og dermed deres dygtighed og fremtidige engagement 

i faget og dets udvikling. Oplæringen bestemmes dels af virksomheden, den ”politik” 

virksomheden har i forhold til oplæringen af lærlinge, svendenes holdning og 

engagement i oplæringen. Dertil lærlingens indstilling og engagement i sin oplæring.  

 

Lærlingens indstilling er ofte et resultat af hans tidligere erfaringer med skole og praktisk 

arbejde. 

 

Alle de smedelærlinge vi beskriver, er fagligt/håndværksmæssigt dygtige og har altid 

godt kunne lide at arbejde med deres hænder. 

 

De fire virksomhederne, hvor casestudierne er gennemført ligger størrelsesmæssigt fra 

en virksomhed med 11 ansatte i produktionen til nogle med over hundrede ansatte. 

Virksomhedens organisering af produktionen og om der fx findes specielle afdelinger, 

som supporter produktionen, udgør en væsentlig rammefaktor for lærlingens oplæring.    

 

Udviklingen af høj fagidentitet ses i forhold til de tre dimensioner: 

kvalifikationsanvendelse/-udvikling, dispositionsmuligheder og interaktionsmuligheder. 

Derudover, hvordan lærlingen opfatter samspillet mellem skole og praktik. Lærlingens 

livshistoriske erfaringer, der viser sig i hans forhold til faget, arbejde og uddannelse 

udgør også en væsentlig faktor for udviklingen af høj fagidentitet. 

 

I vores cases arbejder alle smedelærlingene selvstændigt med deres opgaver og ingen 

har opgaver i produktionen, hvor de masseproducerer. Opgaverne de løser er 

enkeltstyks. Lærlingene har ansvar for hele arbejdsprocesserne, men støttes løbende af 

de(n) svende, der er oplærere. 
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Ud fra case ‘ene vurderer vi, at smedelærlinge har gode muligheder for at udvikle høj 

fagidentitet. 

 

Kvalificeringen og fagidentitet 

Lærlingene løser reelle opgaver enten i produktionen eller udviklings- eller 

reparationsopgaver. Ingen arbejder med rene øveopgaver.  

 

De opgaver lærlingene løser består i håndværksmæssige bearbejdning: svejse, bore, 

slibe, save, der er ingen eller få arbejdsprocesser, hvor de fx overvåger automatiserede 

processer. Dette passer godt med det, de uddannelsesansvarlige og oplærere ofte 

påpeger nemlig, at lærlingene skal lære smedearbejdet ’fra grunden af’. Derfor får 

lærlingene forskellige typer af smedeopgaver. 

  

Nogle får tildelt opgaverne af deres oplærer, andre vælger af og til opgaver selv. Nogle 

får tegninger de skal følge, og andre skal udarbejde tegningerne selv. Fælles for alle 

lærlingene er, at det forventes, at de kan prioritere mellem opgaverne, og forholder sig 

selvstændigt til dem uanset, om de får tegningen, eller selv skal udarbejde den. 

Både uddannelsesansvarlige og lærlinge ønsker dog, at lærlingene kom til at arbejde 

med mere teknologiske avancerede maskiner fx tegneprogrammer. Denne mangel 

skyldes oftest, at virksomheden ikke råder over teknologien.  

 

I alle tilfælde er der en oplærer, som har et særligt ansvar for oplæringen. En svend i en 

udviklingsafdelingen, hvor der er mange typer af smedeopgaver eller 

direktøren/mesteren i en mindre virksomhed. En central opgave for oplæreren er give 

eller formidle opgaver til lærlingen. I de fleste tilfælde får oplærerne opgaver fra ansatte 

i produktionen og leverer dem videre til lærlingene. Enten med specifikationer fx 

tegninger eller som mere åbne problemstillinger. Sjældent er det helt enkle opgaver, 

som lærlingen får. I nogle tilfælde vælger lærlingene selv deres opgaver eller får 

opgaven direkte fra produktionen. I et enkelt tilfælde skal lærlingen vælge mellem flere 

opgaver alt efter, hvad han vurderer, der er brug for i næste led af produktionen. 

 

Organiseringen af oplæringen 

I de fleste tilfælde er oplæringen ikke organiseret som et eksklusivt forhold mellem en 

lærling og en oplærer. I flere tilfælde siges det eksplicit, at oplæringen af lærlinge er et 

fællesansvar for svendene. Oplæringen foregår mellem en eller flere lærlinge og så flere 

svende på virksomheden.  

 

Oplæringen organiseres så de forskellige svendes ekspertise kan udnyttes i oplæringen. I 

nogle tilfælde skal lærlingen have den organisatoriske paratviden, at han ved hos hvilken 

svend, han skal søge råd og vejledning. I andre tilfælde er det oplæreren, der formidler 

kontakten mellem svendene og lærlingen. 
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I et enkelt tilfælde fortæller en af lærlinge, at han tager overarbejde i en anden hal end, 

der hvor han arbejder til dagligt. Der får han udfordrende svejseopgaver og arbejder 

med svende, han synes er meget dygtige. Oplæringen er ofte organiseret så den 

forudsætter initiativ og selvmotivering fra lærlingenes side. I et andet tilfælde er 

oplæringen organiseret, så to svende og tre lærlinge drøfte løsningen af en opgave 

sammen. Brainstorming kalder oplæreren det. 

 

Der kan være fællesskab om opgavefordeling og løsning, men i vores observationer ser 

vi, at når lærlingen arbejder med en opgave, står han som oftest alene. 

 

De opgaver som lærlingene løser kvalificerer på alle tre reguleringsniveauer: det 

sensomotoriske fx slibning, det perceptivt-rutiniseret fx savning og til en vis grad 

svejsning og tænkning, hvor lærlingen finder løsning på problemer. Dette sidste ikke 

mindst fordi de får ’hele’ opgaver, der skal løses fra planlægning til vurdering af, om 

resultatet er godt. Dertil metodiske kvalifikationer som måling, kalkulation og 

udfærdigelse af tegninger. Lærlingenes gode muligheder for at udnytte sine 

kvalifikationer og udvikling af dem hænger ofte sammen med den selvstændighed, der 

forventes af dem i arbejdet og den selvstændighed, de forventer af sig selv. 

 

Plan og progression i oplæringen 

I ingen af de involverede virksomhed er der udarbejdet og nedskrevet en plan for 

oplæringen af lærlingene. Nogle vil gerne have en plan, som kan styrke sammenhængen 

mellem praktikken og skoleforløbene. Andre lægger vægt på, at enhver lærling skal 

behandles individuelt, og at man ikke kan udarbejde en overordnet plan, der skal gælde 

alle lærlinge. 

 

Det, der er rammen for organiseringen af oplæringen, er den måde produktionen er 

organiseret på. I mindre virksomheder deltager lærlingene i alle typer af opgaver, da 

lærlingen må løse de opgaver virksomheden får fra kunderne. Lærlingen får varierede 

opgaver og må kunne skelne mellem hasteopgaver og opgaver, som kan vente. Det 

bliver en del af lærlingens kvalificering at opnå den indsigt i organisationen, at han kan 

skelne mellem presserende og ikke presserende opgaver. 

 

I andre tilfælde er produktionens flow delt op, så mindre og overskuelige emner 

fremstilles i en hal, større og vanskelige opgaver laves i en anden hal. Lærlingen 

begynder så med de mindre og overskuelig emner, som ikke nødvendigvis er simple 

opgaver. Igen forudsætte denne organisering af oplæringen, at lærlingen opøver sin 

organisatoriske indsigt, så han ved, hvordan det han laver, indgår i produktionen i den 

anden hal og hvornår, der er brug for, at han er færdig med sine opgaver.  
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I nogle virksomheder er der en produktionsafdeling, der kan bestå af flere 

underafdelinger og så en udviklings-og reparationsafdelingen, der løser opgaver for 

produktionen. I disse afdelinger løses mange og varierede opgaver, der indeholder 

forskellige typer af smedearbejde. Lærlingene er typisk i disse afdelinger, i størstedelen 

af deres tid i praktik. I den øvrige del af praktiktiden er de i produktionen, dels for at løse 

opgaver der og dels for at få indsigt i virksomhedens sammenhængende produktion.  

 

Dispositionsmuligheder og fagidentiteten 

Lærlingene får som regel hele opgaver og sjældent rutine opgaver, hvor der kun indgår 

en arbejdsoperation. En del af opgaven kan sagtens være meget enkel fx at save mange 

ens stykker ud. Men typisk er opgaver mere komplekse. En enkelt oplærer fortæller, 

hvordan han ikke giver lærlingen alle informationer i forbindelse med en opgave, men 

ønsker at lærlingen tænker selv. Dette øger lærlingens dispositionsmuligheder, og gør 

det muligt at lære nyt af en arbejdsopgave. 

  

Lærlinge tildeles i de fleste tilfælde de opgaver, som de skal arbejde med, men i en 

enkelte virksomhed kan lærlingen selv finde et problem, som han går i gang med at løse. 

Fx et bord, hvor en plade kan glide henover. I andre tilfælde afdækker lærlingen krav til 

en bestemt opgave sammen med dem, der skal bruge det færdige produkt. Det er lidt 

forskelligt, om de får en arbejdstegning til opgaven eller, om de selv skal udarbejde 

tegningen. Får de arbejdstegningen forholder lærlingen sig kritisk til tegningen og får 

den ændret, hvis det er nødvendigt. I selve bearbejdningen har lærlingene 

’metodefrihed’, men der kan opstå modsætninger mellem svendenes/mesterens 

forventninger og så lærlingens perfektionskrav. En modsætning som lærlinge er bevidste 

om, men de har typisk høje kvalitetskrav til det færdige produkt, så de kan være stolte af 

det. I case ‘ene er der et slående eksempel, hvor lærlingen krav til en svejsning 

overstiger, hvad der er nødvendigt, og dermed kræver et for stort tidsforbrug. 

 

Dispositionsmuligheder i forhold til tidsforbruget er forskelligt i case ‘ene. Der kan være 

hasteopgaver, som skal gøres færdige, og der kan være behov for overarbejde, som 

lærlingen deltager i. Det lader til, at lærlingene ved og har overblik nok til at vide, om 

noget haster eller kræver ekstra arbejde. 

 

I andre tilfælde og på andre virksomheder fortæller både lærlinge og oplærer, at 

lærlingen kan arbejde i sit eget tempo, eller at lærlinge får at vide, at det vigtigste er, at 

det, de laver, bliver godt, og at de derfor må bruge den tid, der skal til. Lærlingens 

dispositionsmuligheder i forhold til tid er nogle steder et vigtigt princip og betyder ikke, 

at der fx holdes mange pauser. Lærlingene i observationer arbejder hele tiden i de fleste 

tilfælde i et støt og roligt tempo.         

 

Interaktionsmuligheder og fagidentiteten 
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Der lægges vægt på, at lærlinge løser opgaverne selvstændigt. Og det er også 

betydningsfuldt for lærlingene, at de arbejder selvstændigt. Det betyder ofte, at de også 

arbejder alene med deres opgave. En lærling fortæller, at han i begyndelsen gik sammen 

med en anden lærling, men nu arbejder han og de andre for det meste alene.  

 

Det er forskelligt, hvor isoleret de arbejder med deres opgaver. På et 

reparationsværksted står lærlingenes og svendenes arbejdsborde i nærheden af 

hinanden, og de kan både smalltalke og tale om det faglige, når de arbejder med hver 

sin opgave. 

 

Som en del af de faglige interaktionsmuligheder indgår samspillet mellem oplærer og 

lærling. Den selvstændige opgaveløsning betyder ikke nødvendigvis, at lærlingen er på 

egen hånd fra opgaven gives til produktet er færdiglavet. Sådan er det i nogle tilfælde, 

men i et par af case ‘ene fortælles, hvordan oplæreren følger lærlingens arbejdsproces. 

Ikke gennem konstant kontrollerende overvågning, men ved løbende at kontakte 

lærlingen og drøfte processen og samtale om, hvad næste skridt i processen kan være. 

Det drejer sig tilsyneladende ikke om kontrol og instruktion snarere om en løbende 

dialog. 

 

Det hører almindeligvis ikke med til omgangsformen på et værksted eller i en 

produktionshal, at man roser hinanden. Fælleskabet er bestemt af et traditionel hierarki 

mellem lærlinge og svende og lærlinge imellem indbyrdes. Omgangsformen er præget af 

venligt drilleri og ”værkstedshumor”. Det er der ingen i case ‘ene, der beklager sig over.  

 

Alligevel viser case´ene også, at der i nogle tilfælde gøres et helt bevidst forsøg på 

ændre omgangsformen, så man i højere grad end tidligere roser og anerkender 

lærlingen i forhold til hans opgaveløsning. I et enkelt tilfælde fortæller oplæreren, at han 

netop forsøger at gøre op med den kultur, der tidligere har præget forholdet mellem 

svend og lærling, og at han gerne vil imødekomme det behov for anerkendelse, som den 

unge generation har. Lærlingene fortæller ikke så meget om anerkendelsen, men alle er 

dog klar over, at de opfattes som fagligt dygtige.   

 

Interaktionsmuligheder handler også om, hvordan en lærling opbygger et tilhørsforhold 

til det fællesskab, han indgår i. Under observationen kommer lærlingen og hans kolleger 

med en bemærkning, når de kommer forbi hinanden. I de fleste tilfælde arbejder de dog 

alene med deres opgaven, og den sociale interaktion forekommer sparsom. Når man 

dertil lægger oplevelserne fra frokostpausen, hvor lærlingene mere tjekker deres 

telefoner end taler med hinanden, er der ikke meget social interaktion i lærlingenes 

arbejdsliv. Når de selv fortæller om det, lægger de vægt på, at det er flinke mennesker, 

de er sammen med, og alle kan tale med alle. Nogle lærlinge beskriver dog sig selv, som 
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nogen der gerne vil løser deres opgaver selv – en enkelt beskriver sig selv som 

egotripper. 

 

Om lærlingene tilhørsforhold gælder, at vi møder en vis stolthed over den virksomhed, 

de er ansat på. Det er tydeligt, at de identificerer sig med virksomheden.    

 

Skole-virksomheds samspillet 

Virksomhederne har kontakt til den erhvervsskole, hvor lærlingene går. Nogle besøger 

systematisk lærlingene i slutningen af deres skoleophold og andre kontakter skolen, når 

de skal have lærlingene. 

 

Lærlingene fortæller, at de lærer smedefaget både i praktikken og på skolen. Det er 

vanskeligt ud fra case´ene at se, hvordan de udnytter de kvalifikationer, de tilegner sig i 

skolen udnyttes på virksomheden. Flere fortæller dog, at på skolen kan de gå mere ”i 

dybden” med opgaveløsningen. Andre synes det er at gå i ”dybden” at øve sine 

færdigheder, som de gør i praktikken.  

 

Det er også på skolen, at lærlingene blive introduceret til den ny teknologi i smedefaget.  

Det er gennemgående, at lærlingene er meget tilfredse med deres uddannelse på 

skolen.  

 

Fagidentitet   

Ingen af de interviewede og observerede lærlinge er kommet direkte til smedefaget. En 

var begyndt på en Pædagogisk assistent uddannelse. De øvrige havde tænkt, de skulle 

være mekanikere. Enten fordi de fik en læreplads eller, fordi de på grundforløbet 

”opdagede” smedefaget kom de i smedelære. Alle synes godt om faget og vil fortsætte 

med det. En enkelt tænker dog, han enten vil videreuddanne sig til maskinmester eller 

vælge noget helt andet, når han er uddannet.  

 

For nogle har det haft helt afgørende betydning, hvordan de har mødt smedefaget på 

teknisk skole. 

 

Lærlingene kan typisk bedst lide at svejse, men de ønsker alle at blive smede på et højt 

fagligt niveau, så de kan få det job, de ønsker, eller så de kan blive selvstændige. De 

fremtræder meget målrettet og meget arbejdsomme og arbejder typisk i deres fritid 

med smedearbejdet eller noget tilsvarende. En enkelt køber allerede nu maskiner ind og 

sætter dem i stand, så han kan starter sin egen virksomhed, når han er uddannet.  

 

Smedefaget har også betydet, at nogle af lærlingene har fået et andet syn på at gå i 

skole, end de havde, da de var folkeskoleelever. Det er blevet en del deres af 

selvopfattelse, at de gerne vil dygtiggøre sig. 
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Lærlingenes faglige selvopfattelse hænger sammen, at de er målrettede, 

selvmotiverende, arbejdsomme og stiller høje krav til deres eget arbejde. Nogle knytter 

disse holdninger sammen med ’at de kommer fra landet’. 

 

Den oplæring, lærlingene får, er forskellig, men giver gode muligheder for kvalificering 

på grund af de varierede opgaver, hvor de typiske har ansvar for alle faserne i 

arbejdsprocessen. Dette medfører også, at de har dispositionsmuligheder i forhold 

blandt andet tidsforbrug.  

 

Lærlingene fortæller om gode sociale interaktionsmuligheder. Fra observationerne 

synes den sociale interaktion dog at være sparsom. Interaktionsmulighederne i forhold 

til den faglige oplæring synes at være gode. 

 

Vi mener, at smedelærlingene har gode muligheder for udvikle høj fagidentitet med 

udgangspunkt i deres faglige kvalificering og selvstændige dispositionsmuligheder.       

 

Muligheder og barrierer for fagidentitetsudvikling 
inden for oplæringen som personvognsmekaniker  

 
Vores datamateriale er indsamlet i både små og mellemstore virksomheder, hvoraf en 

enkelt er en såkaldt mikrovirksomhed, altså en lille virksomhed med mindre end 10 

ansatte og i store virksomheder med mere end 50 ansatte. Vores analyse af de 

kvalifikationsmuligheder, der kan udledes af de arbejdsopgaver lærlingene arbejder 

med, peger på, at oplæringen primært initierer en fagidentitet med vægt på 

interaktionsmuligheder.  

 

Dermed ikke være sagt, at man som lærling ikke kan udvikle en høj fagidentitet, der er fx 

to af lærlingene i materialet, som vi vurderer, der har gode muligheder herfor. Men 

case´ene viser, at det kræver noget helt særligt af lærlingene at imødegå de barrierer, vi 

finder, der ligger i de faglige opgaver inden for branchen, for at udvikle en høj 

fagidentitet.  

 
Kvalificeringen og fagidentitet 

Når vi vurderer sammenhængen mellem kvalificeringen og den mulige fagidentitet, 

lægger vi vægt på den type opgaver, lærlingen har mulighed for at arbejde med, 

hvordan oplæringen er organiseret, og hvorledes progressionen i oplæringen forløber. 

 

Opgaverne 

I forhold til undersøgelsens mål, nemlig at undersøge hvilke dimensioner af oplæringen 

der understøtter udvikling af høj fagidentitet, konkluderer vi, at det er typen af de 
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opgaver, lærlingene arbejder med, der kan udgøre en barriere for udvikling af en høj 

fagidentitet for en personvognsmekanikerlærling.  

 

Ud fra observationerne ved vi, at servicearbejdet fylder meget i lærlingenes daglige 

arbejdsopgaver, hvad enten man nu, som i tre af de fire cases, er lærling på værksteder 

med mange ansatte, eller for den fjerdes vedkommende er ansat i en såkaldt 

mikrovirksomhed. Lærlingene lærer at indgå i den daglig drift eller produktion og lærer 

både noget om forholdet mellem disse opgaver og relationen til kunderne. Og ikke 

mindst lærer lærlingene at følge nødvendige forskrifter og kvalitetskrav og at arbejde 

med et vis tidspres. Alt sammen nødvendige kvalifikationer for en 

personvognsmekaniker. Problemet i forhold til en faglig kvalificering er, hvor meget 

serviceopgaverne fylder i forhold til andre mekanikeropgaver under oplæringen? Vi 

arbejder hermed med den antagelse, at serviceopgaverne ikke kvalificerer fuldt til 

arbejdet som personmekanikerfaget. 

 

Progressionen i oplæringen og den tid man har 

Lærlingene kender en smule til mekanikerarbejdet dels fra den ulønnede praktik, som 

alle har haft inden, der blev indgået en kontrakt, dels begynder alle lærlinge stort set, i 

et større eller mindre tidsrum, deres oplæring ved at ’gå sammen med en svend’. En 

væsentlig intention med oplæringen er, at lærlingene så hurtigt som muligt selvstændigt 

kan udføre serviceopgaver på de biler, der dagligt kommer ind på værkstederne. 

Kvalificeringenii 

Lærlingen lærer gennem arbejdet med serviceopgaverne at indgå i den daglig drift eller 

produktion og lærer både noget om forholdet mellem disse opgaver og relationen til 

kunderne. Og ikke mindst lærer lærlingene at følge nødvendige forskrifter og 

kvalitetskrav og at arbejde med et vis tidspres. Lærlingene har, i det omfang der er tid til 

det, andre mekanikeropgaver. Men netop tiden, altså at den daglige produktion er 

presset på tidsfaktoren, viser vores materiale, kan være en barriere for, at lærlingen får 

andre opgaver end serviceopgaverne. Vi hører om, at den daglige produktion, forstået 

som servicearbejde og det, der i materialet, kaldes ’hjul’, udgør 70 % af arbejdet på et 

værksted. De resterende opgaver skal udføres af svendene og i det omfang, der er tid til 

det, af lærlingene. 

 

Af materialet fremgår det, at de oplæringsansvarlige er opmærksomme på, at 

lærlingene skal lave andet end serviceopgaver, især når de er kommet et godt stykke 

hen i deres praktikforløb, og de peger også selv på mulighederne og barriererne for, at 

det sker, nemlig at tiden skal være til rådighed. Kunder skal have deres bil, gerne så 

hurtigt som muligt, og det sætter selvfølgelig et særligt pres på flowet i produktionen. I 

dette erhverv er der et stort pres på den daglige produktion. 
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Arbejdet med serviceopgaverne giver selvfølgelig lærlingene en faglige kvalificering. 

Gennem observation og samtale vurderer vi, at lærlingene har tilegnet sig en række 

perceptiv-rutiniserede kvalifikationer. Disse må have grundlag lærlingenes 

sensomotoriske tilegnelse af en række grundlæggende mekanikerfaglige omgang med 

værktøj og materialer. Når vi observerer lærlingenes arbejde med serviceopgaverne, får 

vi indtryk af, at de ikke i tvivl om, hvordan de skal bære sig ad, de vælger det rigtige 

værktøj i ’første hug’, og de har indarbejdet fremgangsmåder, og kvalitetssikrer og 

dokumenterer deres arbejde med serviceopgaverne. For at dette er muligt, må 

lærlingene også have udviklet nogle mere metodiske kvalifikationer. Der kan med andre 

ord være tale om, at lærlingene også kvalificerer sig på et alment fagligt niveau, når der 

arbejdes med disse opgaver. Baggrunden må være, at de kan analysere, systematisere 

og planlægge deres arbejdsgange med serviceopgaverne.  

 

Vurderingen er, at når kvalifikationsniveauet er perceptiv rutineret, altså når arbejds- og 

fremgangsmåder er blevet til en form for tillærte vaner, er det muligt, at lærlingen også 

kan øge almene faglige kvalifikationer. Når lærlingene arbejder med serviceopgaverne, 

skal han lære at være opmærksom på, hvad der ellers kan vise sig, når fx hjulene 

alligevel er af. Man skal kvalificere sig mere bredt fagligt, som en af de 

uddannelsesansvarlige forklarer det. Det, den uddannelsesansvarlige her peger på, er, at 

arbejdet med serviceopgaverne også kan give lærlingen mulighed for at øge sin 

forståelse for processer, materialer, værktøjer og procedurer og kunderelationen, altså 

det, der kan kaldes en mere bred faglig –teknisk kvalificering, end den, som 

serviceopgaven i sig selv, giver mulighed for. Hvorvidt der sker en sådan kvalificering kan 

afhængig af flere faktorer. Vi vil pege på lærlingens tilgang til oplæringen og 

arbejdsopgaverne, det tidspres lærlingen arbejder under, organiseringen af oplæringen 

og lærlingens dispositions- og interaktionsmuligheder. Det sidste vender vi tilbage til. 

 

Med alt respekt for, at lærlingene skal indgå i den daglige produktion, vil vi dog pege på, 

at hvis der aldrig eller sjældent er tid til at arbejde problemorienteret eller opleve, at der 

er tid til at fejle, kan det få indflydelse på den kvalificering, lærlingen får mulighed for at 

tilegne sig. Kvalificering hænger sammen med oplevede og erfarede 

handlereguleringsniveauer, og derfor er det ikke alt, man selv kan tænke sig til, selvom 

der kan være gode rollemodeller, og lærlingen er motiveret og nysgerrig over for de 

faglige krav og muligheder, der ligger i mekanikererhvervet. 

 

Organiseringen af oplæringen 

Mulighederne for at lærlingene får andet end serviceopgaver, er størst, hvis lærlingen 

indgår i en form for organiseret samarbejde med en svend, fx en eller anden form for 

sidemandsoplæring. Der er også gode muligheder, hvis lærlingene selv peger på de 

opgaver, de gerne vil påtage sig alene eller sammen med en svend – men her viser 

materialet også, at vurderingen om, hvorvidt der er tid til det, altid er tilstede. Hvis 
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lærlingen mest går for sig selv, og selv skal opsøge råd og vejledning, er risikoen tilstede 

for, at lærlingen ikke får andre opgaver end serviceopgaver. Det afgørende her, er 

lærlingens interesse, motivation og tro på egne evner for at få andre opgaver. Men selv i 

disse tilfælde er tidspresset til stede, da lærlingen i mange tilfælde skal præstere på 

samme tid som svendene.  

  

Der er tre organisationsformer i vores materiale. Sidemandsoplæring, en organisering, 

hvor en svend er udpeget, og som indgår i en relation med lærlingen og endelig en helt 

uorganiseret oplæring. Således har vi valgt at kalde den situation, hvor der ikke er 

udpeget en svend med et lærlingeansvar, og hvor lærlingen selv skal finde en kollega, 

der kan give råd og vejledning. Vores materiale viser, at selvom de tre 

organisationsformer er meget forskellige, giver de grundlag for udvikling af initiativ, 

selvstændighed og ansvarsbevidsthed hos lærlingen. Elementer, som er vigtige 

elementer i udvikling af en høj fagidentitet. Men materialet viser også, at lærlingene 

giver udtryk for, at de mener, at de forstyrrer en svends arbejde, når de har brug for råd 

og vejledning. At forstyrre en svend er de påpasselige med.  

 

På den ene side kan det at arbejde alene øge lærlingens selvstændighed, ansvarsfølelse 

og muligheden for at opleve sig udfordret. Når man selv skal opsøge faglig råd og 

vejledning, kan det øge lærlingenes organisatoriske kvalifikationer, altså at kunne se sig 

selv i en organisatorisk helhed og søge råd og hjælp. At arbejde meget for sig selv kan 

også øge lærlingens sociale sensibilitet for omgangen mellem kolleger. På den anden 

side kan det også betyde, at lærlingene arbejder (for) meget alene, og at der ikke er en 

garanti for, at lærlingene i tilstrækkelig grad af sig selv udnytter, de interaktions- og 

dermed de kvalifikationsmuligheder, der rent faktisk findes på arbejdspladsen.  

 

På linje med de øvrige brancher, som indgår i vores undersøgelse, er oplæringen som 

personvognsmekaniker ikke formelt set tilrettelagt på en særlig måde for eleverne, der 

går på talentsporet. Det karakteristiske er, at der ikke er formaliserede planer for, 

hvordan oplæringen skal forløbe. I et enkelt tilfælde i vores materiale hænger der dog et 

skema i værkstedet, der viser, hvordan lærlingene skal rotere mellem de forskellige 

afdelinger i virksomheden. Skemaet er udarbejdet ud fra de muligheder, der er i den 

pågældende virksomhed og ikke ud fra praktikmålene eller ud fra vejledningen.  

 

Men selvom der ikke er formelle planer for lærlingens oplæring, er det ikke det samme 

som, at oplæringen foregår planløst. Vi ved at lærlingene, bortset fra en kort 

introduktion til arbejdet, begynder oplæringen ved at lære at udføre service (og vi har 

peget på de muligheder og barrierer, der kan være i den forbindelse). Lærlingene bliver 

socialiseret til at arbejde som mekaniker gennem arbejdet med serviceopgaver. Vi får 

også et indtryk af, at lærlingene bliver mødt med nogle bestemte forventninger om, ikke 

kun at de er dygtige, interesserede, villige og motiverede, men også opsøgende i forhold 
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til at blive udfordret, og dette kan have en positiv indflydelse på progressionen i deres 

oplæring.  

Dispositionsmuligheder og fagidentitet 

Kvalitetssikringssystemerne på et autoriseret mærkeværksted kræver, at instruktionerne 

i systemerne skal følges til punkt og prikke. Systemer fortæller, hvordan man som 

mekaniker skal løse en opgave, og hvorvidt der skal ske udskiftning af komponenter eller 

repareres. Hvorvidt der er tale om en re- eller dekvalificering af mekanikerarbejdet i den 

forbindelse, kan vi ikke vurdere. Men vi får indryk af, at arbejdet med systemerne 

kræver nogle alment faglige kvalifikationer, såsom fx metodiske og organisatoriske 

kvalifikationer. Men hvis vi udelukkende ser på dispositionsmulighederne, som er en 

vigtig del for udviklingen af en høj fagidentitet, er vores vurdering, at der ikke er særligt 

store dispositionsmuligheder. Vi hører dog om, at man ved arbejdets tilrettelæggelse 

kan anvende sine erfaringer og spare en smule tid. Det samme gælder arbejdet med 

serviceopgaverne, disse er også velbeskrevet, men selvfølgelig er der nogle muligheder 

for at disponere, hvordan man vil gribe opgaven an. 

 

Serviceopgaverne er også velbeskrevet, men i tilrettelæggelsen kan der være nogle 

dispositionsmuligheder, som kan resultere i, at der også kan spares noget tid.  

Vi får indtryk af, at den faglærte mekanikers dispositionsmuligheder er forholdsvis små, 

og at disse primært angår, hvor meget tid, der anvendes eller spares på en opgave.  Men 

det fremgår af materialet, at mekanikeren og altså også lærlingene har nogle 

dispositionsmuligheder i forhold til kundekontakten og hvor meget og på hvilken måde, 

de vil involvere sig i at kommunikere med kunden omkring den opgave, de har løst. 

Vores vurdering er, at lærlingens dispositionsmuligheder ikke er anderledes end den 

faglærtes, men der er i materialet eksempler på, at lærlingen kan komme med forslag til, 

hvordan en opgave kan løses. Men som det også fremgår af materialet, er 

omgivelsernes lydhørighed i forhold til et sådant forslag afhængig af en vurdering af 

tidsforbruget ved at gøre noget på en anden måde. Lærlingens dispositionsmuligheder 

for at prøve at løse opgaven på en anden måde er med andre ord ikke særligt store, og 

det kan få indflydelse på, at der er forhold i arbejdsprocessen, der ikke initierer udvikling 

af en høj fagidentitet.  

 

Dermed ikke være sagt, at der ikke findes faglærte mekanikere med høj fagidentitet. 

Men det, vi påpeger, er, at der er træk ved mekanikeropgaverne og tidspresset i det 

daglige arbejde, der kan betyde, at der er en barriere i forhold til, at lærlingen kan 

udvikle en høj fagidentitet. Lærlingene skal tilsyneladende selv påtage sig 

udfordringerne og have en interesse for fagets udvikling og faglig fordybelse. Der skal 

levnes dem tid til dette, hvis man vil være sikker på at fagidentiteten udvikles. Hvis 

lærlingen dertil går meget alene, kan det betyde, at det måske kan være vanskeligt reelt 

at have dygtige svende som rollemodeller. 
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Interaktionsmuligheder og fagidentitet 

Lærlingene i materialet giver udtryk for tilfredshed med arbejdsmiljøet. De er, som 

lærlinge, nederst i et hierarki, men lærlingene giver ikke direkte et udtryk for, at det 

betyder noget for deres oplæring. Det er dog et par eksempler i materialet, hvor 

lærlingen ikke kan komme til orde eller i forskellige situationer føler sig sat uden for 

fællesskabet. Selvom lærlingene ikke knytter disse oplevelser negativt sammen deres 

oplæring, kan det meget vel være tilfældet alligevel. 

  

Lærlingene arbejder meget selvstædigt, men kan i alle tilfælde kontakte en af de svende, 

som de mener, er mest fagligt kompetent på et område. Dette styrker lærlingenes 

interaktionsmuligheder. Her skal der dog også gøres opmærksom på, at lærlingene også 

fortæller, at de godt kan være noget tilbageholdende med at søge for meget hjælp eller 

forstyrre svendene for meget. Hvorvidt der reelt er problemer med at forstyrre end 

svend, som lærlingene kalder det, eller ej, ved vi ikke. 

 

Interaktionsmulighederne opstår især i forhold til kundekontakten og henviser dermed 

til de kommunikative kvalifikationer, som tydeligvis er et vigtigt kvalifikationsområde for 

en personvognsmekaniker i dag. 

 

Der er én af lærlingene, der oplever at få en direkte feedback og anerkendelse. Vi får 

indtryk af, at det ikke er kutyme inden for mekanikerbranchen, at man roser det 

arbejde, der udføres. Ris kan komme på tale, selvom ikke alle reelt har oplevet det. Der 

foregår en indirekte anerkendelse af lærlingenes arbejde, når de får lov til at arbejde 

selvstændigt og selv afslutte opgaverne og overdrage en bil til kunderne. Den indirekte 

anerkendelse vurderer vi, at lærlingene oplever og sætter pris på. Men selv om vi også 

vurderer, at muligheden for at arbejde så meget selvstændigt, som de reelt gør, er et 

positivt træk i den faglige kvalificering, er det også vores vurdering, at her kan være et 

punkt til overvejelse. Lærlingene bliver selvfølgelig dygtige gennem de opgaver, de løser 

og ved selv at få en oplevelse af, at de kan noget og søge deres udfordringer. Men 

omverdens anerkendelse af, at man er dygtig kan også bidrage til en fortsat motivation 

og engagement i arbejdet. Den sociale dimension i anerkendelsen af kvalificeringen skal 

ikke overses.  

 

Skole- virksomhedssamspillet 

Der er en overvejende tendens i vores materiale om personvognsmekanikere og deres 

praktik, at både virksomhed og lærlinge stort set er tilfredse med skoledelen og 

samspillet mellem skole og virksomheden. Virksomhederne er dog yderst 

opmærksomme på, at skoledelen for på talentsporet er af længere varighed end for de 

elever, der går på de ordinære forløb.  

 

De fleste lærlinge giver udtryk for, at de er tilfredse med at få et højere fagligt niveau på 

skoledelen, fordi de er går på talentsporet, og der gives også udtryk for, at de godt kan 
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lide at få teori og viden om deres fag, og at det øger deres forståelse for, hvad de laver i 

praktikforløbet. Man kan måske sige, at hovedparten af eleverne ikke har problemer 

med at skabe transfer mellem det, de lærer i skoledelen, og det de arbejder med i 

praktikken. Men det er i virksomhedspraktikken, at de lærer håndværket. Der gives også 

udtryk for, at de oplever, at de modnes ved at være i det voksenmiljø, som 

praktikvirksomheden jo er.  

 

Der er forskel på at være en elev på skoledelen og at være en lærling og dermed 

medarbejder i en praktikvirksomhed. Men selvom vi har vurderet, at lærlingene kan 

skabe transfer mellem den viden og den teori, de tilegner sig i skoledelen, således at de 

får en større forståelse for deres arbejdsopgaver i virksomheden, kan man ikke forvente, 

at der skabes transfer mellem det fx at arbejde problemorienteret med en opgave i 

skoledelen og så at handle problemorienteret i et kvalifikations øjemed.   

 

Fagidentitet   

Fagidentiteten er et resultat af et samspil mellem kvalificering-, dispositions- og 

interaktionsmuligheder og det enkelte individs muligheder for at udnytte disse 

muligheder. Hvorvidt de meget restriktive kvalitetssystemer, der er ved reparationer af 

de forskellige bilmærker, er en reel opkvalificering eller en dekvalificering af de faglige 

tekniske kvalifikationer inden for mekanikerfagligheden, kan vi ikke vurdere. 

 

Det er primært de mange serviceopgaver og de forholdsvis få dispositionsmuligheder, 

der er i forhold til, hvordan man løser sine arbejdsopgaver, der peger på, at det kan 

være vanskeligt at udvikle en høj fagidentitet, når man er i praktik som 

personvognsmekaniker.  

 

Der er til gengæld gode muligheder for at udvikle en fagidentitet med vægt på 

interaktionsmuligheder, hvis kontakten til kunderne udnyttes til at udvikle 

kommunikative kvalifikationer på et fagligt grundlag. Hvis der skal udvikles en høj 

fagidentitet for en lærling, er det vores vurdering, at det kræver, at lærlingen 

vedvarende kan holde et højt og selvinitieret motivations- og aktivitetsniveau og søge de 

udfordringer, der viser sig i en tidspresset hverdag.  

 

 

Idealtypiske træk ved oplæringen af elever på 
talentspor i deres virksomhedspraktik 
Idealtypiske træk ved oplæringen af elever på talentspor i deres virksomhedspraktik 

I dette afsnit vil vi præsentere en analyse af de træk, der på tværs af de enkelte cases og 

på tværs af de tre erhvervsuddannelsesfag, der indgår i undersøgelsen, karakteriserer 

oplæringen i virksomhedspraktikken. Vi vil fremstille det, vi betegner som idealtypiske 
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træk (se afsnittet Analysemetoder). Idealtypiske træk beskriver ikke de modsætninger, 

der kunne være mellem de enkelte træk. 

 

Oplæringen 
Oplæringen er formelt set styret af mål og vejledninger for virksomhedspraktikken. Kun i 

et tilfælde findes der en nedskrevet plan for oplæringen. Men det er ikke det samme, 

som at oplæringen i virksomhederne foregår planløst. Forskellige principper er styrende 

for, hvordan den forløber. 

Få tager udgangspunkt i et samspil mellem oplæringen og skoleopholdene. Flere giver 

dog udtryk for, at de gerne vil udvikle deres oplæring, så der er et tættere samspil. Dette 

er illustreret i figur 2. 

 

Figur 2 Samspil mellem praktik og skoledel 

 
 
Figuren skal illustrere, at de virksomheder, der gerne vil udvikle samspillet overvejende 

forestiller sig, at lærlingene i praktikken skal have gjort erfaringer med det, de skal lære 

om i skoledelen. 

 

Tilrettelæggelsen af oplæringen tager naturligvis udgangspunkt i den produktion, der nu 

engang er på virksomheden. Men deltagelse i produktionen er langt fra den eneste 

intention med oplæringen, som vi finder i materialet. 

 

I øjnefaldende finder vi virksomheders betragtninger over fagets karakter som 

håndværk. Man lærer fx at blive industriteknikker ved at kende de konventionelle 

maskiner og have kvalifikationerne til at betjene disse. Betragtninger over, hvordan man 

lærer faget ses af figur 3 og 4. 

 

Figur 3 Udviklingen i håndværket 

 

Praktik Skoledel samspil

Konventionel/manuel 
fremstilling

Computerstyret/ 
maskinel fremstilling
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” Når man står med det manuelle, så står du der hele tiden, og du kan hurtigt fornemme 

..jamen det her kører skide godt, ikke?..”Det her er noget værre lort, ikke? Altså der har 

man en meget bedre fornemmelse af, hvad du egentlig laver” (En oplærer inden for 

industriteknikeruddannelsen). 

 

”Det giver en større forståelse for, hvad der foregår inde i en CNC-maskine” (en 

industriteknikerlærling). 

 

Andre betragtninger over progressionen i oplæringen er, at man skal arbejde med en 

overskuelig detalje i en produktion, før man arbejder med helheden og dermed 

kompleksiteten i en produktion, se figur 3. 

 

Figur 4 

 
 
”Det lærer du altså nemmere, hvis du sidder ned ved et bord, hvor dine arbejdsforhold 

er meget nemmere ..(her)kan man sidder stille og ordentligt.., fordi arbejdet derinde ér 

stille og ordentligt arbejde” (uddannelsesansvarlig inden for smedeuddannelsen). 

 

Dertil er der et karakteristisk træk ved de uddannelsesansvarliges holdning til 

oplæringen, at den skal foregå individuelt. Lærlingene er forskellige og udvikler sig i et 

forskelligt tempo, men der gives samtidig udtryk for en tillid til, at oplæringen fører 

lærlingen til svendeprøven.  

 

”Nej, det er individuelt fra person til person. Det er jeg simpelthen nødt til at 

sige..”(uddannelsesansvarlig inden for smedefaget). 

 

Denne holdning er især karakteristisk inden for smede- og industriteknikeruddannelsen, 

og vi har illustreret dette i figur 6. 

 

Figur 5 Oplæringen er individuelt tilrettelagt 

Element Helhed
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Lærlingen er i virksomhedspraktikken både under uddannelse og ansat som 

medarbejder. Hvorvidt man primært er medarbejder og skal bidrage til produktionen, 

eller om uddannelsesaspektet er tydeligt i oplæringen, er to forskellige intentioner med 

oplæringen, som vi finder i materialet.  

 

”Der er vi måske sådan bedre stillet med, at det gør ikke noget, at de bruger en hel uge 

på bare at svejse nogle stumper sammen måske, for rigtig at komme ind at lære at 

svejse nogle forskellige søm”(Uddannelsesansvarlig inden for smedefaget). 

 

Er deltagelsen i produktionen et dominerende træk i oplæringen, eller er der en tydelig 

opmærksomhed på begge forhold. Med tydelig mener vi, at det har konsekvenser for, 

hvordan oplæringen er tilrettelagt.  

 

Figur 6. 

 
 
Hvor finder oplæringen sted? 

Oplæringens organisering er afhængig af flere forhold, men en væsentlig rammefaktor 

er det ’rum’, oplæringen hovedsagelig foregår i. I nogle tilfælde foregår oplæringen i 

produktionen: på værkstedet i autobranchen og i produktionshallen for smede og 

industriteknikere. For andre foregår oplæringen på udviklings-og reparationsværksteder, 

der betjener produktionen (smede og industriteknikere). Selv om det meste af 

oplæringen foregår i udviklings-og reparationsværksted, finder al oplæring aldrig 

udelukkende sted der. Lærlinge flyttes rundt i virksomheden for at øge deres 

organisatoriske indsigt i virksomhedens samlede produktionsflow. 

 

Lærlingene er 
forskellige

Forskelligt 
tempo  og 
progression

Svendeprøven

Under uddannelse

Er medarbejder
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Når oplæringen placeres i et særligt værksted, hænger det sammen med, at her findes 

der et varieret udbud af opgaver inden for det fag, lærlingen oplæres i. 

 

Figur 7. 

 
Når oplæringen finder sted i mindre afdelinger eller værksteder i relation til 

produktionen, er der en tydelig tendens til, at de opgaver, som lærlingen arbejder med, 

har en mere åben karakter, og lærlingens indflydelse på tilrettelæggelse og 

gennemførelse af opgaveløsningen er større end, når der arbejdes i produktionen. 

 

Organiseringen af oplæringen 

Ved organiseringen af oplæringen forstår vi det delsystem i en virksomhed, som har til 

formål, at lærlinge lærer noget af deres deltagelse i arbejdet. De ansatte, der er en del af 

systemet, har forskellige funktioner/roller i forhold til at oplære lærlingene.  

 

Organiseringen er sjældent beskrevet formelt, men på alle de involverede virksomheder 

er der en bevidst intention for, hvordan oplæringen er organiseret. 

 

I case´ene findes der fire idealtypiske måder at organisere relationen mellem 

oplæringsansvarlige og lærlingen på: 

 

1. En uorganiseret, hvor der ikke er knyttet nogen bestemt oplæringsansvarlig 

person til lærlingen, men hvor han må opsøge en eller anden svend, hvis han har 

brug for hjælp. Denne organisering forekommer meget sjældent og 

udelukkende inden for personvognsmekanikeruddannelsen. 

 

2. En organisering, hvor en fast svend er knyttet til læringens oplæring. Dette kan 

fx foregår ved at svend og lærling arbejder ved siden af hinanden i en form for 

sidemandsoplæring. Denne organisering er der et tydeligt eksempel på inden for 

personvognsmekanikerne. I flere tilfælde er det dog sådan inden for alle 

brancher, at i den første tid (fx to måneder) går lærling og oplærer sammen. 

Afdeling, der støtter

produktionsprocessen
Produktionen
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3. En organisering, hvor en svend tydeligvis er ansvarlig for oplæringen, men her 

kan der også være en hensigt om, at lærlingen får indsigt i, hvad andre svende 

kan, og hvad de er særligt gode til, så han kan spørge dem, når det er relevant 

for den opgave, han løser. Det at opsøge en svend med en eller anden form for 

specialviden, står lærlingen selv for. 

 

4. Endelig en organisering, hvor det er klart, at ansatte på fx et 

reparationsværksted, har et fælles ansvar for oplæringen af lærlinge. Man 

drøfter i fællesskab løsningen af forskellige opgaver. Både svende og lærlinge 

deltager. Det er et træk ved denne organisationsform, at der er en svend der har 

det overordnede ansvar og overblik over oplæringen. Det er også ham, der 

formidler kontakt til andre i virksomheden, som kan hjælpe læringen.  

 
 

Fig. 8. Overordnet et idealtypisk træk – er oplæringen organiseret eller uorganiseret 

 
 

De forskellige typer af organiseret oplæring er illustreret i de følgende to figurer. 

 

Figur 9. Sidemandsoplæringen 

 
 

 

 

 

Figur 10. Illustration af idealtypiske træk – punkt 3 og 4. 
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Råd og hjælp fra en anden svend, end den svend der har det daglige ansvar for 

oplæringen, kan foregå på to måder. 

 

I. Det ene idealtypiske træk er, at lærlingen selv har et ansvar for at finde og 

opsøge hjælp hos den svend, lærlingen mener, har den bedste kvalifikation i 

forhold til den problem eller spørgsmål, lærlingen står overfor. Det kræver 

indsigt i de organisatoriske forhold og kommunikative kvalifikationer at indgå i 

en samtale om opgaven. Det forudsætter, at lærlingen er initiativrig og har mod 

til at kontakte en svend.  

 

II. Det andet idealtypiske træk er, at kontakten til en anden svend aldrig skal være 

lærlingens eget ansvar. Den oplærende svend påtager sig altid ansvaret og 

udpeger den svend, lærlingen skal opsøge. Her sker der en intervention, og 

hensigten i denne idealtypiske organisering er, at oplæringen er en 

uddannelsesproces, som lærlingen ikke selv skal påtage sig ansvaret for.   

 

Figur 11 er en illustration af de to forskellige måder, lærlingen får hjælp og råd fra andre 

svende end den oplærende. 
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Opgaven og kvalificering 

Et vigtigt aspekt af udviklingen af høj fagidentitet, og dermed lærlingenes dygtighed, er 

mulighederne for at anvende og udvikle kvalifikationer. Lærlingens kvalificering er 

afhængig af de opgaver, han/hun får at arbejde med. Opgavetyperne er afgørende for, 

hvilke kvalifikationer lærlingen har mulighed for at anvende og udvikle. 

 

Ingen af de opgaver, vi møder i case´ene, kan bare løses med en arbejdsoperation. De er 

ofte sammensatte og kræver forskellige arbejdsoperationer.  

 

I materialet er der eksempler på følgende opgaver: 

 

1. Relativt veldefineret opgaver, hvor løsningsproceduren er foreskrevet. Dette er 

fx tilfældet, når en personvognsmekaniker skal udføre et serviceeftersyn.  

 

2. Fremstilling af et emne efter en tegning. Opgaven kræver lærlingens 

selvstændige forberedelse fx opspænding af emnet, indstilling af et CNC 

program og overvågende kontrol af bearbejdningsprocessen. Dette er fx 

tilfældet, hvor en industriteknikker løser en opgave i produktionen. 

 

3. En opgave, som lærlingen typisk får af sin oplærer, og som han skal løse 

selvstændigt, men i samarbejde med svend og eventuelt andre svende og 

lærlinge. Der kan være udarbejdet en tegning til opgaven, men i andre tilfælde 

skal lærlingen selv udforme en tegning til opgaven. 

 

Lærling får råd og 
vejledning af en 
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Ikke lærlingens eget ansvar, 
men virksomhedens, da 

lærlingen er under 
uddannelse

Virksomheden vil sikre, at 
lærlingen får den bedste 

faglige vejledning og 
virksomheden ønsker, at 
oplæringen er et fælles 

ansvar og opgave
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4. En opgaver, der egentlig er et åbent problem, som lærlingen enten selv opdager, 

eller som han afdækker et behov for hos andre fx ansatte i produktionen for at 

få løst. 

 
Der er med andre ord fire idealtypiske træk ved de opgaver, som lærlingen kan arbejde 

med. 

 

Opgavetype 1 er, hvad vil vi kalde en lukket opgave. 

 

Opgavetype 2 – 4 er, hvad vi vil kalde åbne opgaver. De åbne opgaver har forskellig 

karakter, se figur 12. 

 

Figur 12. Forskellige typer af åbne opgavetyper. 

 

 
 

I alle tre typer af det, vi kalder åbne opgaver, har lærlingen ansvar for planlægningen og 

produktfremstillingen.  

 

Ofte vil det også være sådan, at lærlingen selv står for eller medvirker i vurderingen af 

resultatet. I de to sidste opgavetyper har lærlingen ansvar eller deltager i, hvordan en 

opgave skal løses, planlægningen, bearbejdningen og den endelig vurdering af om 

resultatet er godt. Opgavetype 4 adskiller sig fra type 3 ved, at her stilles lærlingen over 

for et problem og skal omforme dette til en opgave, der kan løses. Disse to sidste 

opgave typer har vi eksempler på både inden for industriteknikker- og smedefaget og 

opgaver, der er knyttet til, at lærlingene arbejder i en reparationsafdelingen. 
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Opgaver 2 til 4 involverer kvalifikationer på alle tre handlingsreguleringsniveauer: det 

sensomotoriske, det perceptiv-rutiniserede og handlingsreguleringen på 

tænkningsniveau. Dertil vil de fleste opgave kræve metodiske kvalifikationer som 

planlægning, kalkulation m.m. Endelig også organisatoriske og kommunikative 

kvalifikationer.  

 

Meget få af de opgavetyper, vi har set anvendt, kræver egentlig samarbejde i 

forbindelse med selve løsningen af opgaven, og langt de fleste lærlinge sætter pris på at 

løse deres opgaver selvstændigt og alene. 

 
Tid 

Hvis man ser på den tid, lærlingen har til at producerer en opgave, kan man finde 

følgende tre idealtypiske træk: 

 

1. I forhold til en opgave, får lærlingen en helt bestemt tidsramme. Bruges der 

mere tid på opgaven går det ud over virksomhedens indtjening. Lærlingen 

oplever ikke at slå til, fordi han bruger for meget tid. Dette forhold mellem 

opgave og tid forekommer fx for personvognsmekanikere. Der er eksempler på, 

at lærlingene får en tidsramme, der indeholder med tid end den faglærte. Dette 

forekommer i alle fag og medvirker til at lærlinge socialiseres til at relatere 

opgaveløsningen til tidsforbrug.  

 

2. Lærlinge får en opgave, som de skal løse så godt som muligt, og kun hvis 

tidsforbruget bliver alt for stort, griber oplæreren ind. 

 

3. Lærlinge får opgaver uden, at der er nogen deadline. Lærlinge skal arbejde efter 

at løse opgaven så perfekt som muligt. 

 

Idealtype 1 forekommer typisk, hvor lærlingen arbejder med opgaver, der skal leveres til 

en kunde, altså en aftager uden for virksomheden. Der kan være et krav fra mester om, 

at man arbejder hurtigt og ikke bruger mere tid end den tid, der kan faktureres. Dette 

oplever lærlingen på en af disse virksomheder som et pres: ”Altså jeg føler mig tilfreds, 

når jeg kører hjem, men, men der hvor jeg kan mærke det, det er jo, at man synes jeg 

som lærling, at man altid er bagud på tid”.  

 

2 og 3 forekommer typisk, hvor lærlingen udfører opgaver til andre ansatte i 

virksomheden, fordi de arbejder på et internt reparationsværksted. Idealtype 3 

forekommer dog også, hvor lærlingen producerer delemner til den videre produktion. 

Det er en del af al oplæring, at lærlingene lærer at vurdere krav til opgaveløsningen i 

forhold til tidsforbrug. De fleste lærlinge har høje, næsten perfektionistiske krav til deres 

arbejde, derfor skal de socialiseres til et passende tidsforbrug. 
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Eksemplerne 3 og 4 viser, at i nogle virksomheder er rytmen i oplæringen, at først skal 

lærlingene lære at løse opgaverne godt, og derefter bliver der stillet krav til 

arbejdstempoet.  

 

”Vi lærer dem håndværket, og så putter vi tempo på - ikke at der ikke noteres timer, for 

det gør de” (Uddannelsesansvarlig) 

 

”Altså selvfølgelig er det godt, hvis resultatet bliver godt, hvad skal man sige…Vi skal 

også…Hvad skal man sige..hen i læreforløbet speeder vi også lidt op” (Oplærer). 

 

Figur 13. Tiden som en del af socialiseringen til arbejdet 

 

Forholdet mellem produktionen og oplæringen  

Da oplæringen foregår samtidig med at der produceres, skal der tages hensyn til, at 

lærlingene faktisk får tilegnet sig de nødvendige kvalifikationer.  

 

Der kan opstå et skisma mellem det, at skulle følge produktionens logik og så det, at 

skulle have tid til at lære og udføre arbejdet omhyggeligt. En industriteknikerlærling 

siger f.eks., at det kan blive besværligt at skulle arbejde med tolerancer ved en CNC-

maskine, når: ”Man bliver presset lidt på tid. Og så begynder det selvfølgelig at blive lidt 

svært at være i det”. Det lærlingen her udtrykker er, at det ikke er rart at arbejde i det 

hurtige tempo, ikke at det går ud over arbejdets kvalitet, men muligvis ud over 

læreprocessen.  
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På andre virksomheder tager man primært hensyn til, at der gives tid til oplæringen og 

udførslen af arbejdet. En uddannelsesansvarlig på en af disse virksomheder siger: ”Jeg 

har altid sagt til dem (lærlingene, red.), at det er bedre, at det tager tid, og at det så er i 

orden, det de laver”. 

 

Nogle steder stilles der krav om, at en opgave skal være færdig til en bestemt tid, og det 

løser lærlingene gerne ved, at de tager overarbejde. Det betyder, at de kan arbejde i 

deres eget tempo, og at de reducerer lidt i deres fritid. Som en smedelærling siger, da 

han får beskeden om, at noget skal være færdigt til dagen efter: ”Så fair nok, så laver vi 

det til i morgen, så tager jeg nogle overarbejdstimer for lige at gøre det færdigt” 

(lærling). 

  

Tiden er selvfølgelig en vigtig faktor og får også en vigtig indflydelse på lærlingens 

dispositionsmuligheder. I hvilket omfang har lærlingen mulighed for at råde om tiden i 

forbindelse med sine opgaver. Der er i vores casemateriale eksempler på, hvordan 

lærlingene har endda meget forskellige dispositionsmuligheder forhold tid og opgaver: 

I nogle virksomheder kan man være så presset på tiden, at der ikke tid til en grundig 

instruktion og snak med lærlingen. En mester fortæller herom: ”Der er dage, hvor man 

ikke kommer helt omkring det her emne”, og fortsætter: ”Så kan man jo snakke om det 

dagen efter eller.. Det er jo ikke sådan så, når man er færdig med at være i lære her, så 

har man ikke fået alting med. Det synes jeg ikke. Jeg synes, man har fået rigtig meget 

med her”. 

 

En mekanikerlærling fortæller, at det er sjældent, der gives ros, men det er ofte, at han 

skal lave noget færdig til tiden. Når det skal gå hurtigt, er meldingen ofte kontant som i 

det her tilfælde: ”Det hænder da nogle gange, at de siger, det var godt nok. Der er også 

nogle gange de siger: ”Jamen, det skal fandme gå stærkere, det der””.  

 

Det skal understreges, at vi på baggrund af vores data, ikke kan sige noget om kvaliteten 

af oplæringen i de undersøgte virksomheder ud fra et spørgsmål om, hvordan tiden 

anvendes.  

 

På baggrund af vores data kan der kan opstilles 3 idealtyper for, hvilken rolle tiden 

spiller i forhold til virksomhedsoplæringen. 

 

Type 1, hvor der er tid til, at lærlingen kan arbejde i sit eget temp. Der er sjældent 

eller aldrig deadlines, og der er altid mulighed for instruktion og vejledning samt for 

at få en dialog med den oplæringsansvarlige eller en anden faglært person. I denne 

type virksomhed er der afsat tid til en snak med lærlingen om, hvordan det går, og 

hvor man spørger til lærlingens ønsker og synspunkter på oplæring og arbejdsmiljøet 

mere generelt. Det kan ske i forbindelse med, at lærlingen har været på skole eller på 
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et andet af den oplæringsansvarlige valgt tidspunkt. I denne type virksomhed er der 

afsat tid til en snak med lærlingen, om hvordan det går, og hvor man spørger til 

lærlingens ønsker og synspunkter på oplæring og arbejdsmiljøet mere generelt. Det 

kan ske i forbindelse med, at lærlingen har været på skole eller på et andet af den 

oplæringsansvarlige valgt tidspunkt. 

 

 

 

Type 2, hvor lærlingen jævnligt føler sig presset på den tid, der er afsat til at udføre 

opgaverne i, og hvor det ofte sker, at det ikke er muligt at få den instruktion og 

vejledning, som lærlingen ønsker. I denne type virksomheder er der også deadlines 

for de fleste af de opgaver, som lærlingen tildeles, ligesom han eller hun indgår i en 

akkord, dog på lidt løsere betingelser end svendene.  

 

 

Type 3, hvor lærlingen ikke er klar over, hvornår og hvor ofte man kan spørge om 

hjælp, usikkerhed om hvornår en opgaverne skal være færdige. Det er ikke 

nødvendigvis virksomheder, hvor oplæringskvaliteten er dårlig, men det skaber 

usikkerhed hos lærlingen, når der ikke er klare aftaler om, hvilke muligheder man har 

i forhold til relationer og tid til færdiggørelse af opgaver. Man får nemlig heller ikke at 

vide, at der ikke er nogen deadline. I nogle virksomheder findes der ikke en tidsplan 

med angivelse af, hvad lærlingen skal igennem i løbet af praktikken.  

 

De nævnte forhold under den tredje type af virksomhederne er ikke graverende for 

kvaliteten i oplæringen, men opleves af nogle lærlinge – og også af nogle af svendene 

– som en usikkerhed, der kan gå ud over kvaliteten.  

 

 

Dispositionsmuligheder 
I case´ene ser vi ingen lærlinge, der ikke oplever, at de har nogle dispositionsmuligheder.  

 

Dispositionsmuligheder er centrale i udviklingen af høj fagidentitet og dygtighed, da det 

giver lærlingen en oplevelse af autonomi i arbejdet. Dispositionsmuligheder kan vise sig i 

planlægningen af arbejdets udførelse og i at kunne beslutte og vælge mellem forskellige 

løsninger i forhold til de konkrete opgaver.  

 

Opgaveløsningen kan vælges, så man prøver noget nyt og dermed gør det muligt at løse 

en opgave samtidigt med, at man gør det til en læreproces. En læreproces, der tager 

udgangspunkt i og understøtter lærlingens autonomi, forudsætter 

dispositionsmuligheder og selvforvaltningsmuligheder.  

Dispositionsmuligheder kan være mere eller mindre omfattende: 
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1. For personvognsmekanikeren, der laver service eftersyn efter en foreskreven 

procedure, kan dispositionsmuligheder synes få, men de der viser sig, øger dels 

lærlingen effektiviteten og kan dels angå mulighederne for at indgå i kontakt 

med kunder.  

 

2. Dispositionsmulighederne kan være udstrakte i forhold til opgaven, men det kan 

være, at svenden eller mesteren henvender sig i løbet af arbejdsprocessen og 

drøfter arbejdet med lærlingen. Dispositionsmulighederne er udstrakte, men 

valgene skal afsikres i en samtale med en faglært.  

 

3. Dispositionsmulighederne kan være så omfattende, at i det omfang 

opgaveløsningen er gået i gang, arbejder lærlingen alene med opgaven uden at 

spørge nogen om noget som helst.  

 

4. Endelig kan dispositionsmulighederne være så omfattende, at lærlingen selv skal 

finde på en opgave, planlægge den, forberede den og gennemføre den. Den 

opgavetype kræver også, at lærlingen selv finder tid til at løse opgaven. 

Lærlingen kan disponere over tidsforbruget. 

 

Dispositionsmulighederne 2,3 og 4 finder vi kun i smede-og 

industriteknikeruddannelsen. 4 kun i smedeuddannelsen. 

 

Figur 14. Idealtypiske træk i lærlingens dispositionsmuligheder 
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Interaktionsmuligheder 
Interaktionsmuligheder i oplæringen angår både den generelle sociale interaktion i 

virksomheden, som sikrer, at lærlingen udvikler et tilknytningsforhold til det fællesskab, 

han/hun er en del af og den interaktion mellem oplærer og lærlinge, der er en 

afgørende relation i oplæringen.  

 

Denne oplæringsrelation angår ikke kun de faglige interaktionsmuligheder i forholdet 

mellem oplæreren og lærlingen, men også lærlingens relation til andre svende og de 

øvrige lærlinge.  

 

På den ene side er det gennemgående træk, at lærlingene beskriver dem selv som de 

nederste i et hierarki på arbejdspladsen. Der er med andre ord træk i 

arbejdsfællesskabet eller rettere arbejdskollektivet (se afsnittet fagidentitet, begreb, 

relevans og analysedimensioner for yderligere definition), der medfører, at lærlingene 

må lære at indordne sig i et hierarki. Forholdet mellem svende og lærlinge er et 

overordnings- og indordningsforhold. Lærlinge befinder sig nederst i hierarkiet og de 

lærlinge, der har været der længst, er overordnede de lærlinge, der er kommet senere. 

Dette opfattes typisk som ’naturligt’ af både svende og lærlinge. Ingen beklager det, og 

det kommer først fremmest til udtryk i omgangsformen og den drillende form for 

værkstedshumor. Der er dog altid den nederste i hierarkiet, der fx tømmer 

skraldespande på værkstedet. Kun en enkelt lærling i vores cases mener, hierarkiet har 

negative konsekvenser for hans oplæring.  

 

Der er dog flere lærlinge, der nævner, at de på den ene side, kan kontakte alle 

svendene, på den anden side tror de, at deres henvendelser forstyrrer svendene i deres 

arbejde, og derfor er de opmærksomme på, at de skal være lidt tilbageholdende. Det er 

et interessant træk i vores materiale. 

 

I forbindelse med lærlingenes sociale tilknytning til arbejdsfællesskabet og 

virksomheden beskriver langt de fleste lærlinge arbejdsmiljøet på virksomheden som 

godt. Alle kan snakker med alle, og de oplever ikke nogle deciderede barrierer for 

interaktionen og kommunikationen: ”Der er en god stemning på værkstedet, man har det 
godt med hinanden. Folk taler ordentligt til hinanden, samarbejder og tager gas på 
hinanden” (lærling). 

 

Dette synes også at være det indtryk, vi har fra observationerne. Der er et par af 

lærlingene, der på trods af deres positive karakteristik af arbejdsmiljøet også nævner et 

par oplevelser, der har en ekskluderende karakter. Oplevelserne handler om ikke at 

kunne komme til orde med forslag til oprydning, og at en lærling bliver sat til at arbejde, 

mens de øvrige holder en ekstra pause, fordi der ikke er så travlt på værkstedet.  
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Forholdet mellem de faglige og sociale interaktionsmuligheder i forhold til deltagelse i 

arbejderkollektivet illustreres i figur 16 som to idealtypiske træk. 

 

Figur 15. Idealtypiske træk i forhold til lærlingens integration i arbejdskollektivet 

 

 
 

Dertil forskellige eksempler, som også kan være udtryk for lærlingens faglige og sociale 

interaktionsmuligheder. 

 

En lærling gør opmærksom på det særlige værdifulde, der ligger i, at et værksted er et 

voksenmiljø i modesætning til miljøet på en uddannelse, hvor alle er jævnaldrende.  

 

Værkstedsmiljøet giver positive muligheder for indsocialisering i voksenlivet. 

En særlig tilknytningsmulighed er den identifikation, som nogle lærlinge har med 

virksomheden og dens produkter og værdier.  

 

I observationerne ser vi oftest, at lærlingen arbejder alene med sine opgaver. Vi har 

således meget få eksempler på egentligt samarbejde om en opgave. Dette kan bero på 

tilfældigheder, fx ved vi fra interviewene, at lærlinge sammen med kolleger er ude hos 

kunder og montere skure eller lignende. Vi observerer det ikke direkte. En smedelærling 

Arbejdskollektivet

Lærlingen føler 
sig godt tilpas i 

det sociale 
miljø på 

virksomheden.

Lærlingen er 
nederst i 

hierarkiet. 
Ekskluderende 

træk i de sociale 
miljø. 
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fortalte, at han i begyndelse af sin praktik løste en opgave sammen med en anden 

lærling, men at han nu løser opgaverne selv. 

 

Anerkendelse af lærlingens arbejde 

Det er en væsentlig del af lærlingens interaktionsmuligheder, i hvilket omfang lærlingen 

oplever omgivelsernes værdsættelse af hans /hendes arbejde.  

 

På nogle virksomheder er de opmærksomme på at rose lærlingen. Andre steder – de 

fleste - roser man ikke. Det er ikke en del af kulturen at rose.  

 

Hovedparten af lærlingene i undersøgelsen betegnes af deres oplærende svend og den 

uddannelsesansvarlige som dygtige. Der er faktisk kun en af lærlingene, som ikke 

omtales på den måde. At være dygtig karakteriseres yderligere ved at lærlingene 

beskrives som motiveret, søger udfordringer, initiativrige. Langt de fleste lærlinge giver 

også selv udtryk for, at de synes, at de selv er dygtige. Hvor kommer en sådan oplevelse 

fra? De fleste lærlinge oplever ikke at få direkte ros, men de fortæller, at de får ris, hvis 

resultatet af deres arbejde ikke er godt nok. Der er for øvrigt ikke mange, der har 

oplevet at få ris. Lærlingene resonerer, at når de ikke får ris, så må deres arbejde være 

godt. De fleste lærlingen giver udtryk for, at de godt selv kan vurdere deres arbejde: ”Du 
kan godt mærke, når du har lavet et godt stykke arbejde. Du kan også mærke, hvis det 
ikke var helt godt nok”. 

 

Langt hovedparten af lærlingene stiller i øvrigt høje krav til eget arbejde, kvaliteten skal 

være i orden. De har høje præstationsforventninger 

 

Det er et gennemgående idealtypisk træk, at lærlingens arbejde bliver bedømt ved, at 

en arbejdsproces er afsluttet. Er produktet godt nok? Det er forholdsvis få eksempler på, 

at lærlingens arbejde bliver vurderet eller værdsat undervejs i en arbejdsproces. Når det 

sker, sker det oftest i de situationer, hvor lærlingen arbejder sammen med andre eller i 

nærheden af andre, og det sker ikke så ofte. Lærlingene arbejder ikke alene 

selvstændigt, de arbejder oftes alene. Dette kan i forhold til at blive værdsat være et 

problem, fordi bare det, at nogen ser, hvad man laver, kan være en form for 

anerkendelse.  

 

Vores materiale viser, at en evt. værdsættelse af lærlingens arbejde hænger sammen 

med organiseringen af oplæringen. Der er derfor store lighedstræk mellem følgende 

idealtypiske træk og de idealtypiske træk, der blev illustreret i figur 9, 10 og 11. 

 

1. Lærlingen får en opgave, som han løser på egen hånd. Løsningsproceduren kan 

være beskrevet for lærlingen. Hvis lærlingen får problemer med opgaven, skal 

han selv opsøge sin oplærer eller en anden svend, han mener kan hjælpe ham. 
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Lærlingen får at vide, hvis han har løst opgaven forkert, men han får typisk ikke 

ros, hvis han har gjort det godt. 

 

2. En lærling får en opgave, han løser selv. På distance holder oplæreren eller en 

anden svend øje med lærlingen og griber ind, hvis noget er ved at gå galt. 

Lærlingen får ikke ros for sin opgaveløsning, men det at svenden holder øje og 

gør opmærksom på, hvis der opstår fejl, opleves af lærlingen som anerkendelse.  

 

3. En oplærer følger lærlingen i hans opgaveløsning. Drøfter med ham, hvordan en 

opgave skal løse, og kontakter ham flere gange i løbet af arbejdsprocessen for at 

drøfte arbejdet. Oplæreren lægger vægt på at rose og anerkende lærlingen, 

mens han løser en opgave. 

 

4. En oplærer følger lærlingen i hans opgaveløsning og står relativt tæt på ham 

uden, at det er en form for sidemandsoplæring. Oplæreren lægger vægt på at 

rose og anerkende lærlingen i forhold til hans opgaveløsning. Derudover 

organiserer oplæreren, at de øvrige svende og lærlinge inddrages i at støtte 

lærlingen i hans opgaveløsning.  

 

Talentsporet og virksomhedspraktikken 
I vores datamateriale er det primært eleverne, der har initieret en aftale om deltagelse 

på talentsporet. Der er endda en række eksempler på, at den uddannelsesansvarlige 

ikke havde kendskab til, at den lærling, der indgik i undersøgelsen, var talentelev. Der er 

en tendens til, at hvis eleverne ønsker at tage talentsporet, er virksomhederne åbne 

over for dette. Begrundelsen er, at virksomhederne ønsker at understøtte elevernes valg 

og ønsker til uddannelse. Dette gælder dog ikke i så udpræget grad inden for 

personvognsmekanikeruddannelsen, hvor der er opmærksomhed på omkostningerne 

ved, at eleverne talentsporet er på skoleophold af længere varighed end de elever, der 

ikke er på talentsporet. 

 

På baggrund af samtalerne med de uddannelsesansvarlige om talentsporet viser det sig, 

at virksomhederne er rummelige over for eleverne og deres ønsker og giver udtryk for, 

at elever er forskellige og skal have forskellige muligheder. I forlængelse heraf fremgår 

det også, at der er virksomheder, som er optaget af, hvad man kunne kalde et socialt 

ansvar. Denne holdning kommer primært til udtryk inden for virksomhederne i 

materialet, der uddanner smede og industriteknikere. Elever, der ikke har haft stor 

succes i som skoleelev, skal have en chance for at blive faglært. Derfor skal disse 

virksomheder ikke udelukkende indgå kontrakter med elever, der er egnede til at gå på 

talentsporet. Kun nogle få virksomheder vil prioritere at indgå kontrakt om deltagelse på 

talentsporet. Prioriteringen sker med henvisning til, at de ønsker en så dygtig 

arbejdskraft som muligt. 
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Figur 16. idealtypiske træk ved virksomhedernes ansættelse af lærlinge. 

 

 
 

På trods af disse to idealtypiske træk er det for alle virksomheder karakteristisk, at 

elevens valg af talentspor ikke har indflydelse på, hvorledes deres oplæring bliver 

tilrettelagt. Her er der andre hensyn eller intentioner som gælder, se ovenstående under 

punktet oplæringen.  

 

Når der gives udtryk for, at oplæringen ikke tilrettelægges specielt for elever på 

talentsporet, er det så alligevel i en række tilfælde ’en sandhed med modifikation’. Langt 

hovedparten af de lærlinge, vi har observeret, opfattes af virksomhederne, som meget 

dygtige, initiativrige og selvstændige og det i sig selv peger i en række tilfælde på, at 

lærlingene hurtigere får vanskeligere opgaver, end de ville have fået, hvis de ikke var så 

hurtige og så selvstændige, som de er.  

 

Der er ingen af lærlingene, der stiller særlige forventninger til oplæringen med 

henvisning til, at de er elever på talentsporet. 

Der er ingen af de svende, der har det daglige ansvar for oplæringen, der tillægger det, 

at eleverne går på et talentspor, nogen betydning og nogle giver udtryk for, at det er 

noget ’pjat’. Men svendene tillægger det en betydning, når lærlingene er dygtige, 

motiverede, selvstændige og de sætter pris på, at lærlingene søger og påtager sig 

udfordringer. 

 

Figur 17. Idealtypiske træk ved forholdet for oplæringen af elever på talentsporet 

 

Prioritere muligheden for 
at få udlært en så dygtig 
arbejdskraft som muligt

Føler et socialt og 
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arbejdskraft
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Skole-virksomheds samspillet 
Case´ene indeholder data om skole-virksomheds samspillet på to niveauer. 

 

For det første tematiseres skole-virksomhedssamspillet som kontakten og samarbejdet 

mellem virksomheden – oftest den uddannelsesansvarlige – og erhvervsskolen og for 

det andet tematiseres det, hvordan lærlingene oplever sammenhængen mellem 

skoleopholdene og deres praktik i virksomhederne. 

 

Samspillet mellem skole og virksomhed har forskellig karakter, og der kan skelnes 

mellem to overordnede typer af samspil / samarbejde: 

 

1. Kontakten kan være sparsom og består i officielle meddelelser fra skole til 

virksomhed fx om placering ag skoleophold. Virksomhedens 

uddannelsesansvarlige og til dels også oplærende svende ved noget om 

skoleopholdene fra lærlingene. Virksomheden kan være i forbindelse med 

skolen, når den søger nye lærlinge. 

 

2. Ud over informationer fra erhvervsskolen om skoleopholdene, kan 

virksomheden have en relativ tæt kontakt til skolen, hvor den 

uddannelsesansvarlige besøger lærlingene fx ved afslutningen af et skoleophold. 

Virksomhed og skole drøfter den enkelte lærlings uddannelse og virksomheden 

følger op på eventuelle mangler i lærlingens uddannelse. 

Højere faglige niveauer 
end for elever på den 
ordinære uddannelse

Eleverne forventer sig 
meget af 
undervisningens niveau 
og indhold

Skoledelen

Oplæringen er ikke 
særligt tilrettelagt for 
elever, der går på 
talentsporet.

lærlingene giver ikke 
udtryk for, at de har 
særlige forventninger til 
oplæringen med 
henvisning til, at de er 
elever på talentsporet

Lærlingenes dygtighed 
påvirker progressionen 
i oplæringen

Praktikdelen
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Dette illustreres i figur 18. Skole – virksomhedssamspillet er primært en ’ fra skole til 

virksomhedsrelation’. 

 

 
 

 

 

Det er idealtypisk træk 2, der primært karakteriserer forholdet mellem erhvervsskole og 

praktikvirksomhed. De virksomheder, der ikke har denne type af kontakt, ønsker det. 

Dette viser sig bl.a. ved, at praktikvirksomhederne ønsker at udvikle en formel skriftlig 

plan for oplæringen, og at en sådan plan skal indeholde / understøtte sammenhængen 

mellem praktikoplæringen og mål og indhold på skoleopholdene. 

 

Når lærlingene fortæller om og vurderer forholdet mellem skole og praktik, kan der også 

skelnes mellem forskellige idealtypiske træk. I ganske få tilfælde er lærlingen kritisk over 

for skolen og mener, at der ingen sammenhæng er mellem de to uddannelsesarenaer. 

 

Vi kan skelne mellem tre idealtypiske måder, lærlingene forstår skole – 

virksomhedssamspillet på: 

 

1. Skoleundervisningen giver lærlingene ny viden og nye færdigheder, som de 
efterfølgende kan bruge i praktikken. Skoledelen giver også en forståelse af, 
hvorfor man skal gøre det ene eller andet i praksis. Transfermulighederne for 
overførelse af viden og færdigheder fra skole til virksomhed er tydelig for 
lærlingene. Denne opfattelse findes særligt hos personvognsmekanikerlærlinge. 

1.Erhvervsskolen giver 
information fra skole til 

virksomhed om 
uddannelsens indhold 

og tilrettelæggelse

2.Erhvervsskolen giver 
inofrmationer om 

elevernes 
'standpunkter' 

Praktikvirksomheden
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2. Skoleundervisningen og praktikken ’arbejdsdeler’, så lærlingen lærer noget på 

skolen og andet i praktikken. Lærlingen har en opgave med at skabe transfer 
mellem det, de lærer på skoledelen, til det de arbejder med i oplæringen. Det er 
muligt, at man lærer mest nyt i virksomhedspraktikken, men skolen giver 
mulighed for fordybelse. På skolen skal man i højere grad end i virksomheden 
arbejde i grupper. 

 
3. Praktikken er naturligvis afgørende for lærlingens udvikling af deres fagidentitet. 

Men for en del har mødet med erhvervsskolen haft en særlig afgørende 
betydning for deres selvopfattelse. Både på grundforløb og på hovedforløbet 
har de lærlinge mødt fagligt dygtige fagfolk, der også har vagt deres interesse 
for almene fag som grundlag for deres uddannelse. Lærlinge som ikke har haft 
positive oplevelser med folkeskolen eller andre ungdomsuddannelser end eud, 
kan nu lide at gå i skole og møder her anerkendelse fx gennem høje karakterer 
og status som elev på et talentspor. Lærlinge er blevet uddannelsesorienteret 
gennem mødet med teknisk skole. 

 

Det skal bemærkes, at de idealtypiske træk, både her og ved skole og virksomhedens 

samarbejde, primært angår Fra erhvervsskole til praktikvirksomhed og fra 

skoleundervisningen til den praktiske oplæring.  

 

Vi har ingen resultater på, at der er træk, der viser, hvordan lærlingenes oplæring 

anvendes i skoleundervisningen eller af erhvervsskolen. Dermed ikke være sagt at dette 

ikke foregår, men vi hører ingen fortællinger om det.  

 

Figur 29. Idealtypiske træk i lærlingenes oplevelse og erfaringer med skoledelen af 

erhvervsuddannelsen. 
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Konklusion 
Den helt overordnede konklusion på vores undersøgelse viser, at der er unge 

mennesker, som gennem mødet med erhvervsskolen og virksomhedspraktikken får 

udviklet deres potentialer, således at de har gode muligheder for at blive en kvalificeret 

og attraktiv arbejdskraft for dansk industri og håndværk.  

 

Vi har indledningsvis i rapporten påpeget, at talent i uddannelsesverdenen er initieret 

som et policy begreb med sigte på, at – i vores tilfælde – erhvervsuddannelsessystemet 

skal fremme, at flere end i dag bliver dygtige ved at gennemføre en erhvervsuddannelse 

og en af måderne til, at det skal lykkes er, at man forløser de potentialer, som findes hos 

eleverne. Vores resultater peger på, at det er lykkes for erhvervsskolerne og 

praktikvirksomhederne.    

 

Selvom vi også indledningsvis har påpeget, at talent som et begreb i 

uddannelsessystemet ikke er et substantielt begreb, så lad os et øjeblik blive i 

terminologien for at uddybe denne indledende konklusion.  

 

Arbejdsgruppen for talentudvikling skriver om talenter: ”Talenter er således ikke kun de 

unge, som både kan og vil. Talenter er også unge, der kun måske kan, og som har viljen 

til at arbejde for, at deres talent udfolder sig” (Undervisningsministeriet 2011, s. 11). 

Lærlingene i vores undersøgelse kunne tilhøre begge kategorier, de fleste i virkeligheden 

den kategori, der her er karakteriseret ved, at de ’måske kan’, men ikke nødvendigvis 

ved, at de – på forhånd - har ’viljen’. At de kan karakteriseres som dem ’som måske kan’ 

ville formentlig ikke være en karakteristik, der passede til dem i deres tidligere 

uddannelsesforløb. De fleste af de elever, der har indgået i undersøgelsen, har mere 

eller mindre været umotiverede og / eller uengagerede i den undervisning, de har mødt 

i folkeskolen eller på andre ungdomsuddannelser. Den gruppe har ikke alle nødvendigvis 

opnået deciderede dårlige skoleresultater, men mangel på en oplevelse af mening med 

skoleaktiviteterne har betydet en del for de resultater, de har opnået. Om 

karakteristikken ’men har viljen’, viser vores resultater, at viljen er for nogle for det 

første opstået i deres møde med erhvervsskolen, og for de fleste i anden omgang i 

mødet med praktikvirksomheden.  

 

Dette resultatet er værd at bemærke, ikke mindst i lyset af 

Erhvervsuddannelsesreformen fra 2015, som er udviklet på baggrund af en aftale, som 

alle Folketingets partier stod bag. I aftalen peges på, at erhvervsuddannelserne i dag står 

overfor store udfordringer. En af måderne at løse dette på er, at lade reformens 

resultater blive styret af og målt på de såkaldte fire klare mål, hvoraf et af dem lyder, at 

eleverne skal blive så dygtige som de kan. (Aftalen om bedre og mere attraktive 

erhvervsuddannelser,24.februar 2014, s. 2). Udfordringerne for erhvervsuddannelserne 
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er ikke nye, og vi vil heller ikke nødvendigvis konkludere, at vores helt overordnede 

konklusion skyldes erhvervsuddannelsesreformen. Vores vurdering er, at det skyldes 

engagerede og motiverede oplærere i praktikvirksomhederne og engagerede 

undervisere på erhvervsskolerne, som har været i stand til at forløse lærlingenes eller 

elevernes potentialer i en sådan grad, at de er motiverede, engagerede i deres 

uddannelse og har mod på at se de udfordringer, der er en forudsætning for deres 

fortsatte dygtiggørelse. 

 

Vi vil i det følgende se nærmere på resultaterne af vores undersøgelse og hvilke 

dimensioner af den praktiske oplæring og i samspillet mellem den praktiske oplæring og 

skoledelen, der understøtter udviklingen af høj fagidentitet hos elever på talentsporet? 

 

Hvilke dimensioner i virksomhedsoplæringen og i samspillet med skoledelen, der 

understøtter udviklingen af høj fagidentitet hos elever, der går på talentsporet, har vi 

undersøgt kvalitativt. Vi har indsamlet en række data ved observation af lærlingens 

arbejde og ved interviews med lærlingen, oplæreren og den uddannelsesansvarlige.  

 

Datamaterialet dækker oplæringen af 12 lærlinge, fordelt med fire på hver af de tre 

uddannelser; industritekniker- smede- og personvognsmekanikeruddannelsen. 

 

Der er kun et eksempel i vores casemateriale på, at virksomheden har udarbejdet en 

formel skriftlig plan for oplæringen. Det betyder ikke, at oplæringen foregår tilfældig. 

Der er altid en eller anden form for systematik i oplæringen.  

 

Hvad der giver oplæringen kvalitet er, at den bygger på individuelle hensyn til lærlingens 

faglige forudsætninger og indstillinger til arbejdet og det at lære noget. Derfor er det 

vores vurdering, at der heller ikke er brug for en særlig formaliseret oplæringsplan for 

elever på talentsporet. 

 

En anden helt afgørende kvalitet ved den gode oplæring er lærlingens møde med den 

dygtige faglærte svend. For nogle lærlinge udgør deres oplærer en rollemodel, men de 

fleste lærlinge giver udtryk for, hvor vigtigt det er, at de omgås fagfolk. 

 

Vores lærlinge i undersøgelsen er elever på uddannelsernes talentspor. Hvorvidt de er 

talent eller ej, tager vi ikke stilling til. Vigtigst er, at de lærlinge vi møder i case´ene stort 

set alle er dygtige i den forstand, at sådan vurderer både skole, virksomhederne og 

eleverne sig selv.  

 

Dygtighed og udvikling af dygtighed ser vi som muligheden for at udvikle høj 

fagidentitet. Ud fra vores analyse vurderer vi, at 9 ud af 12 lærlinge vil udvikle en høj 

fagidentitet, hvis de fortsætter deres nuværende udvikling.  
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De opgaver lærlingene får eller selv har indflydelse på har en afgørende betydning for 

deres kvalificering og de dispositionsmuligheder, de får erfaringer med i deres oplæring. 

Opgaverne er naturligvis afhængig af den branche, lærlingene arbejder i, den produktion 

virksomheden fremstiller og evt. også udvikler og endelig er opgaverne afhængige af, 

hvor i virksomheden lærlingen arbejder.  

 

Opgaverne er forskellige, om læringen arbejder i produktionen eller arbejder i en 

reparations- eller udviklingsafdeling. Lærlingene arbejder med de opgaver, der nu en 

gang er i virksomheden og vi har stort set ikke set, at lærlingene har arbejdet med rene 

øveopgaver. De opgaver lærlingene arbejder med indgår i virksomhedens produktion 

eller skal anvendes af andet personale i produktionen. Det centrale er ikke opgavens 

indhold, men den karakter opgaven har. Vi har set lukkede opgaver, hvor procedurer for 

metode og løsning er foreskrevet og vi har set helt åbne opgaver, hvor lærlingen 

præsenteres for eller selv finder et problem, som han omformulerer til en opgave. 

 

De lukkede opgaver giver mulighed for at øve og øge sin effektivitet. Det afgørende er 

dog, at opgaverne giver mulighed for at anvende og udvikle kvalifikationer på flere 

handlingsreguleringsniveauer og at inddrage tværgående kvalifikationer som metodiske, 

organisatoriske og kommunikative kvalifikationer. Dette kan godt ske i forbindelse med 

lukkede opgaver, men hvis vi skal pege på nogle dimensioner, der i højere grad 

understøtter udviklingen af en høj fagidentitet, så er det vores vurdering, at det i højere 

grad opnås, hvis opgaverne indeholder alle eller mange af de faser, der indgår i en hel 

arbejdsproces, som beslutning, planlægning, gennemførelse og vurdering.  

 

I case´ene er der mange eksempler på, at lærlinge arbejder med opgaver med en sådan 

helhedskarakter. Denne type opgaver appellerer ikke mindst til lærlingens lyst til at løse 

opgaverne selvstændigt og lave noget, som de kan være stolte af, fordi de selv har løst 

opgaven.  

 

Faglig stolthed præger de fleste af lærlingene i materialet. Lærlingene vil gerne beslutte, 

vælge, afprøve forskellige løsningsmuligheder og løse opgaven så perfekt som muligt. De 

ønsker udstrakte dispositionsmuligheder i deres arbejde, og det er også en afgørende 

faktor for, om de kan udvikle høj fagidentitet. Dispositionsmuligheder giver dem 

mulighed for at forvalte deres egen arbejdsproces og dermed gøre den til en 

læreproces. 

 

Oplæringsrelationen kan være organiseret på forskellig måde. Vi har set eksempler på, 

at den er helt uorganiseret, hvor lærlingen ikke har nogen bestemt svend som oplærer, 

men må finde en at spørge, hvis han har problemer. Dette vurderer vi må være meget 

belastende for lærlingen. I langt de fleste tilfælde er der en bestemt svend, der er 

oplærer.  
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Vi ser stort set ikke sidemandsoplæring i materialet, det er en anden form for 

organisering, der er dominerende, nemlig at der er en svend som har det daglige ansvar 

for oplæringen af lærlingen. 

 

I materialet er der forskel på, hvor tæt oplæreren følger lærlingen og hvorvidt lærlingen 

kan søge råd og vejledning hos andre end sin oplærer. Vi vil fremhæve de resultater, der 

har rod i, at der er en forholdsvis kort fysisk afstand mellem oplærer og lærling.  

 

Oplæreren følger lidt på distance med i, hvordan lærlingen arbejder. Der er tale om, at 

lærlingen får oplærerens bevågenhed, ikke kontrol. De resultater, vi har, tyder på, at når 

oplæreren arbejder tæt på lærlingen, får læringen både et frirum samtidig med, at der 

er en mulighed for løbende at drøfte lærlingens opgaveløsning. Nærheden, sådan som vi 

har set den praktiseret, giver lærlingen en mulighed for en selvforvaltende 

arbejdsproces, men lærlingen er ikke alene, selvom der arbejdes selvstændigt. Altså en 

nærliggende og oplagt mulighed for interaktion med et fagligt indhold. Gode 

Interaktionsmuligheder er en helt central dimension for udvikling af højidentitet. 

 

På langt de fleste virksomheder opfordres lærlingen til at tage kontakt med andre 

faglærte end deres oplærer. Den mulighed sætter de pris på og anvender den også, men 

det er også et gennemgående træk ved lærlingene, at de oplever, at de selv er lidt 

tilbageholdende med helt at udnytte denne mulighed. Svendene er travlt beskæftiget 

med deres eget og lærlingene tror, at de forstyrre, når de tager kontakt. Når lærlinge, 

oplærer og andre svende arbejder i tæt fysisk kontakt med hinanden, fremtræder den 

barriere som mere overkommelig. 

 

Den støtte oplæreren giver lærlingen kan have forskellige karakterer lige fra egentlig 

instruktion til en åben dialog om faglige problemstillinger. I nogle tilfælde inddrages de 

øvrige svende og lærlinge i dialogen om de faglige problemstillinger. Dette øger ligeledes 

lærlingenes faglige interaktionsmuligheder. Både interaktionsmuligheder og 

dispositionsmuligheder gør det muligt for lærlingen ikke bare at reagere på kravene i 

arbejdsmiljøet, men at tage stilling til kravene og være subjekt i arbejds- og 

læreprocesserne. 

 

Drøftelser mellem oplærer og lærling har en tendens til i højere grad at være en 

drøftelse af, hvad de næste skridt kunne være i lærlingens opgaveløsning, end et 

egentlig tilbageblik på lærlingens arbejdsproces. Altså i højere grad at være en form for 

feed forward, end en egentlig feed back. Der er ikke traditioner for ros på de fleste 

virksomheder, men der rises, hvis noget er gået galt. Men der er også eksempler på at 

oplæreren intervenerer løbende. Det har den fordel, at lærlingens arbejde løbende kan 

anerkendes i et miljø, hvor der ellers ikke er tradition for at rose.  Dette er en dimension, 

som vi vil fremhæve kan understøtte udviklingen af høj fagidentitet. 
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Det er en vigtig del af oplæringen, at lærlingene tilegner sig en realistisk opfattelse af 

forholdet mellem opgaveløsning og tidsforbrug. I nogle tilfælde får lærlingen fra 

begyndelsen får en fast tidnorm for en opgave. Lærlingene føler sig presset, når 

hastighed i opgaveløsningen er et dominerende krav til lærlingen. I andre tilfælde 

indrettes tidsnormen i forhold til lærlingens faglige forudsætninger og erfaringer. 

Endelig er der eksempler på, at lærlingen får opgaver, hvor der ikke er nogen deadline.  

 

Når lærlingene får den tid, de skal bruge, styrkes på den ene side deres 

dispositionsmuligheder og dermed selvstændighed i opgaveløsningen. På den anden 

side er det nødvendigt at udvikle en forståelse for forholdet mellem tidsforbrug og 

opgaveløsning. Der er intet i vores materiale, der tyder på, at det ikke skulle lykkes for 

lærlingene. De vil gerne gøre et godt stykke arbejde og det betyder også, at de har blik 

for ressourcerne, herunder tiden. 

 

På nogle virksomheder arbejder man med den rytme, at først læres håndværket, så 

lærlingen kan løse deres opgaver godt og derefter stilles der krav til, hvor hurtigt 

opgaverne skal løses. Dette giver lærlingene den nødvendige ro, der er nødvendig for at 

bruge og udvikle sin selvstændighed i opgaveløsningen. Igen er det nødvendigt at kunne 

opleve at være subjekt for sit arbejde for at kunne udvikle høj fagidentitet. 

 

En betydelig del af oplæringen er, at lærlingen oplever sig integreret i 

arbejdsfællesskabet og føler tilknytning til det. Dette udvikles gennem de 

interaktionsmuligheder, lærlingen har. 

 

De fleste lærlinge giver udtryk for, at det sociale miljø på deres virksomhed er godt, og 

at omgangstonen passer dem godt. Alle kan tale med alle. Der er få eksempler på, at 

lærlinge føler sig ekskluderet eller, at det er nødvendigt for dem at undertrykke deres 

kritik. 

 

Fra vores observationer har vi alligevel det indtryk, at de sociale kontakter kan være 

sparsomme. Mange arbejdsprocesser foregår isoleret. Lærlingene arbejder alene i lang 

tid i løbet af en dag. Det er vanskeligt at sige, hvilken betydning det har, men vi synes 

alligevel, at det kan være et vigtigt opmærksomhedspunkt i forhold til at opbygge et 

godt oplæringsmiljø. 

 

Et andet eksempel på tilknytning er den positive identifikation nogle lærlinge giver 

udtryk for i forhold til virksomheden, firmaet og dets produkter. Denne identifikation 

medvirker ikke nødvendigvis til udvikling af høj fagidentitet, men det er heller ikke vores 

vurdering, at det står i vejen for udvikling af høj fagidentitet, tværtimod. For flere af 

lærlingene kommer denne identifikation til udtryk samtidig med at de giver udtryk for at 
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de har tilegnet sig organisatoriske og kommunikative kvalifikationer. Det væsentlige for 

lærlingene er de muligheder arbejdet giver dem for udvikling af deres faglige kunnen 

gennem gode udfordringer gennem de opgaver, de løser.      

 

En særlig oplevelse er tilknytningen til fællesskabet af faglærte på virksomheden. 

Lærlingen må forholde sig til de værdier gruppen af faglærte – arbejderkollektivet – har. 

Bemærkelsesværdigt er her det hierarki, der findes i arbejderkollektivet. Lærlingene er 

underordnet svendene og de ”ældste” lærlinge er overordnet de lærlinge, der er 

kommet i lære senere. Og det uanset individuel dygtighed. I vores cases accepterer alle, 

at det der sådan og ingen mener, at det har en negativ indflydelse på deres oplæring. 

 

Virksomhedernes samarbejde med erhvervsskolerne er varieret. Nogle virksomheder 

har stort set ingen kontakt uden over den formelle om placering af hovedforløb. Andre 

virksomheder har kontakt med skolerne i forbindelse med skoleopholdene, hvor det 

typisk er den uddannelsesansvarlige på virksomheden, som besøger skolen. 

Det karakteristiske er dog, at informationerne går fra skole til virksomhed og ikke den 

anden vej. Samarbejdet om den enkelte lærlings samlede uddannelse ville dog kunne 

udvikles, hvis informationerne gik begge veje og hvis skolerne havde kontakt med 

oplærerne. 

 

Meget få lærlinge i vores materiale er kritiske over for skolen og dens undervisning. De 

fleste mener, at skole og praktik støtter hinanden på en hensigtsmæssig måde. Nogle 

lærlinge – særligt personvognsmekanikere – oplever, at de kan bruge det, de lærer på 

skolen, direkte i deres praktik, men de fleste synes man lærer noget forskelligt og på 

forskellig måde på skolen og i virksomheden. På skolen er der mulighed for fordybelse 

og for at sætte sig ind i det teoretiske grundlag for ens fag. 

 

Et slående indtryk fra vores cases er den betydning, som mødet med erhvervsskolen har 

haft for en del af lærlingene. Typisk har disse lærlinge ikke tidligere været særligt 

motiveret for at gå i skole. Hverken for folkeskolen eller andre ungdomsuddannelser. 

Men mødet med deres fag som enten smed, personvognsmekaniker eller 

industriteknikker og lærerne på erhvervsskolen har gjort dem uddannelsesmotiverede 

og interesseret i teoretisk stof, når det er relevant for deres fag.      

 

Vi har hermed peget på væsentlige dimensioner i den praktiske oplæring og i samspillet 

mellem denne og skoledelen i de tre erhvervsuddannelser, der bidrager til at dygtiggøre 

elever på uddannelsernes talentspor. Noget vil måske være velkendt, andet nyt. Under 

alle omstændigheder foreligger der nu en dokumentation for, hvorledes oplæringen kan 

foregå på en kvalificeret måde. Hvordan disse resultater kan bidrage til oplæringen på 

danske industrivirksomheder vil fremgå anvendelses- og praksisorienteret i et 

opfølgende materiale. 
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Kritiske eftertanker 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for de refleksioner og tanker, vi løbende og 

afslutningsvis har gjort os i processen over de metodiske valg, vi har truffet.  

Først og fremmest har vi undersøgt oplæringen for elever, der går på et talentspor og 

fundet frem til en række dimensioner i deres oplæring, der styrker udviklingen af en høj 

fagidentitet. 

 

Hvis vi havde undersøgt andre elevgruppers oplæring ved vi ikke, om vi ville have fundet 

andre resultater. Det ville vi måske nok. Fagidentitet udvikles i en dialektisk proces 

mellem subjektet og omgivelserne, her mellem læringen og de oplæringsforhold, 

lærlingen befinder sig i. Det forhold, at lærlingene rent faktisk er dygtige, velmotiverede 

og engagerede er både et forhold ved dem som individer, og noget der kan være 

udviklet eller understøttet i deres omgivelser, her praktikvirksomheden.  

 

Men det betyder ikke, at de dimensioner vi har fundet i virksomhedspraktikken, der 

understøtter udviklingen af en høj fagidentitet, ikke kan have tilsvarende positiv 

indflydelse på andre elevers praktik.  

 

De virksomheder, der indgår i undersøgelsen har en meget forskellig størrelse, og de 

repræsenterer forskellige brancher. Dansk Industri har bidraget til udvælgelsen på 

baggrund af et kendskab til virksomhedernes faglige og teknologiske profiler og ikke ud 

fra et kendskab til, hvordan kvaliteten af deres oplæring er.  

 

Vi kunne have udvalgt virksomhederne på baggrund af en mindre 

spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes oplæringsforhold. Dette har vi fravalgt 

og fortryder ikke dette fravalg, fordi spørgsmålet om udviklingen af en fagidentitet bedst 

besvares ud fra kvalitative data.  

 

Vores datamateriale er omfattende og vi valgte af fremstille case´ene ud fra en 

disposition, som vi har udledt af dels fagidentitetsbegrebet, dels den første gennemgang 

af datamaterialet. Vi kunne have valgt en friere narrativ fortælleform og på den måde 

have fået andre fortællinger om oplæringen frem, måske. Men for at vi kunne analysere 

samspillet mellem lærlingen og oplæringsforholdene med sigte på en vurdering af 

fagidentitetsdannelsen, var en første disponering af case materialet nødvendigt fordi 

materialet er så omfattende. Der er således flere forhold i case´ene om lærlingene, vi 

ikke har gjort til genstand for analyse. Men dataene foreligger og der er muligt senere at 

vende tilbage til materiale og analysere andre forhold ved oplæringen.   

 

I vores undersøgelse af hvad der skaber høj fagidentitet blandt lærlinge, har vi anvendt 

undersøgelsesdimensionerne dispositions-, interaktions- og kvalifikationsanvendelses- 
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og udviklingsmuligheder, fordi disse dimensioner har vist sig velegnede til at indfange 

netop skabelsen af fagidentitet.  

 

Når vi efter projektets afslutning skal vurdere det hensigtsmæssige i at bruge netop 

begrebet om fagidentitet, er vi af den opfattelse, at det har været et rigtigt valg, dels 

fordi det er praksisorienteret og dels fordi det er et teoretisk velfunderet begreb.  

 

Vi er i løbet af undersøgelsen blevet opmærksomme på noget nyt, der angår en af de 

centrale dimensioner i fagidentitetsbegrebet, nemlig interaktionsmulighederne. Vi har 

fundet ud af, at forholdet mellem lærling og oplæringspersoner har fået en større 

betydning for lærlingen og dennes kvalificering. Dette gælder både den faglige og den 

sociale relation. Vi antager, at det skyldes, at vi har at gøre med en ny generation af 

unge, der værdsætter det nære i relationer mere end tidligere generationer har gjort.  

 

Vi mener det er en vigtig indsigt, der med fordel kan bruges ved tilrettelæggelsen af 

praktikforløb. Dels ved udvælgelse af oplæringspersoner, dels ved den måde, disse skal 

fungere på i relation til lærlingen.  

 



 

Side 206 af 209 

Litteratur 
 

Allermann, Gert et al (2015): Inspirationskatalog. Talentundervisning. Metropol. 

 

Antorini, Christine et al (2012): Vi skal dyrke talent i uddannelserne. Berlingske Tidende. 

 

Arbejdsgruppen for talentudvikling (2011): Talentudvikling – evaluering og strategi. 

Undervisningsministeriet. 

 

Bjerre, Henrik Jøker (2015): Analysér!. Forlaget Mindsspace. 
 

Brinkmann, Svend et al (2009): Interview. Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels 

Forlag. 

 

Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (2015): Kvalitative Metoder, 2.udgave. Hans 

Reitzels Forlag 

  

Clematide, Bruno & Claus Agø Hansen (1996): Et fælles begreb om kvalifikationer. Dansk 

Teknologisk Institut, Arbejdsliv, 1996.  

 

Ellström, Per-Erik (1992): Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. Problem, 

begrepp och teoretiska perspektiv. Publica, Stockholm. 

 

Europakommissionen: Den nye definitionen af små- og mellemstore virksomheder. 

https://startvaekst.dk/file/156566/smv-definition-au.pdf den 16-9-18  

 

Flyvbjerg, Bent (2015): Fem misforståelser om casestudiet. I Brinkmann,S & Tangaard, L: 
Kvalitative Metoder, 2.udgave. Hans Reitzels Forlag. 
 
Fog Kirkeby, Ole (1988): Abduktion, analogi eller hvordan en detektiv tænker. I 
Andersen, Heine (red), Videnskabsteori og metodelære for erhvervsøkonomer. 
Samfundslitteratur. 
 

 

Gruschka, Andreas (2016): At lære at forstå. Klim. 

 

Hacker, Winfried (1978): Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Verlag Hans 

Huber. 

 

Honneth, Axel (2003): Behovet for anerkendelse. Hans Reitzels Forlag. 
 



 

Side 207 af 209 

Hurrelmann, Klaus (2003): Einführung in die Sozialisationstheorie. Beltz Studium. 

 

Iversen, Kjeld Sten (2014): Grupper i skolen og skolen som gruppe. Løw et al (red.): 

Psykologi for lærerstuderende og lærere. Akademisk Forlag. 

  

Iversen, Kjeld Sten et al (2015): Talentudvikling i industrifagene. Metropol. 

 

James, Susan & Craig Holmes (2012): Developing vocational exellence: learning 
environments within environments, i SKOPE reach paper, University of Oxford, 112.  
 

Klafki, Wolfgang (2001): Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Klim. 
 

Kraimer, Klaus red (2000): Die Fallrekonstruktion. Sinneverstehen in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung. Suhrkamp. 
 

Kvale, Steiner (1989): Issues of Validity in Qualitative Research. Robert E. Krieger. 
 
Lave, Jean og Wenger, Etienne (2003) ” Situeret læring” Hans Reitzels Forlag 
 

Lysgaard, Sverre (1976): Arbeiderkollektivet. Universitetsforlaget. 
 
Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling (2016): Erhvervsuddannelsesloven af 19-
04-18. 
 

Nielsen, Klaus (2005): Håndværkslæring. Kundskab, magt og køn i bageriet. Psykologisk 
Institut Aarhus Universitet. 
 
Nielsen, Klaus (2005): Når eleverne selv skal sige det. En undersøgelse af 
erhvervsskoleelevers læring i praktikken. Psykologisk Institut Aarhus Universitet 
 

Nissen, Poul et al (2012): Talent i skolen. Dafolo. 

 

Oevermann, Ulrich (2000): Die Methode der fallrekonstruktion i der Grunlageforschung 

sowie der klinischen und pädagogischen Praxis i Kraimer, K: Die Fallrekonstruktion. 
Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Suhrkamp. 
 

Ordnet: https://ordnet.dk/ordnetdk. Den 12-10-18. 

Rambøll (2016): En systematisk kortlægning vedr. klare mål (eud). 

 

Rasmussen, Preben Horsholt (1984): Lærlingesocialisering, bd.3, i PUKKS-gruppen (John 

Houman Sørensen, Preben Horsholt Rasmussen, Ole Zinck Nielsen & Morten Lassen): 

Lærlinge, Uddannelse og Udbytning, Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, bd. 1-4. 

 



 

Side 208 af 209 

Rasmussen, Preben Horsholt (1987): Fagidentitet og virksomhedsoplæring i 

erhvervsuddannelserne, i Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser, 

København, 1112, Statens Informationstjeneste. 

 

Rasmussen, Preben Horsholt (1990): Erhvervsuddannelsernes betydning for 

differentieringen i kvalifikations- og interesseudvikling blandt faglærte i Palle Rasmussen 

(red.): Kvalificering – til hvad? for hvem?, Forskningsårbog, Aalborg,  Aalborg 

Universitetsforlag, 115-146. 

 

Rasmussen, Preben Horsholt (2008): Fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked – en 

delrapport om fagidentitet som drivkraft i arbejdslivet, LEO-serien, 36. Institut for 

Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 

 

Rasmussen, Preben Horsholt (2010): Fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked – Anden 

delrapport om fagidentitet som drivkraft i arbejdslivet – faglærte med ”lav” fagidentitet, 

LEO-serien, nr. 38, 1. udgave, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, 

Aalborg, Aalborg Universitet.  

 

Rasmussen, Preben Horsholt (2018): Fagidentitet og arbejdsmarkedsdeltagelse i et 

livsforløbsperspektiv i Tidsskrift for Arbejdsliv, 20. årg., nr. 1, 2018. 

 

Skovsmose, O (1994): Towards a philosophy of critical mathematics education. 

Dordrecht; Kluwer Academic Publishers. 

 

Spradley, James P (1979): The Ethnographic Interview. Wadsworth Gengade learning 

 

Tanggaard, Lene (2004): Læring & identitet. Aalborg Universitetsforlag 
 

Undervisningsministeriet (2008): Redegørelse om talentudvikling til Folketingets 

Uddannelsesudvalg. Undervisningsministeriet. 

 

Undervisningsministeriet (2014): Aftalen om bedre og mere attraktive 

erhvervsuddannelser,24.februar 2014.  

 

Volmerg, Ute (1978): Om forholdet mellem produktion og socialisation med det 
industrielle lønarbejde som eksempel, i Thomas Leithäusser & Walter Heinz(red.): 
Produktion, arbejde og socialisation, Medusa, 13-37.  
 
Volpert, Walter (1980): Lønarbejdets psykologi. Videnskaben om lønarbejdet og 
arbejdsvirksomhedens psykologi. Hans Reitzel, 1980. 

 
Weber, Max (1997): Makt og Byråkrati. Gyldendal. 



 

Side 209 af 209 

 
Wenger, Etienne (2006): Praksisfælleskaber. Hans Reitzels Forlag 
 
Wickerstaff, Sarah (2007): I was just the boy around the place - what made 
apprenticeships succesful? I Journal of Vocational Education and Training, 59,3,331-347.  
 
Yin, Robert K (2003): Case Study Research, Design and Methods, Sage Publications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Det skal dog bemærkes, at der findes skolebaserede erhvervsuddannelser, disse er dog få. 
ii Om kvalificeringen må vi desværre se bort fra casen om Martin. Han arbejder, mens vi observerer ham, en del med klargøring 
af biler. Observationerne, og egentlig også interviewet med ham, giver desværre ikke et særligt godt indblik i hvilken 
kvalificering, han i øvrigt får mulighed for.  Men vi observerer, at han ikke bliver færdig med de opgaver, der ikke handler 
klargøring, noget hans uddannelsesansvarlige også fortæller os er et træk ved Martins måde at arbejde på. 
 
 

                                                      



Bilag 1, spørgerammer 

Interviews generelt 

Hvem: Der skal foretages interviews med praktikeleven og oplæreren – hvis praktikeleven er ansat på en 

større virksomhed, hvor der er en uddannelsesafdeling eller en overordnet, der har det formelle ansvar for 

oplæringen, skal der også foretages et mindre interview med pågældende. 

Hvornår: Gerne intro interviews med uddannelsesansvarlig/praktikoplæreren. Vi vil tilstræbe at foretage 

interviews med praktikeleven efter, at vi har foretaget observationer. 

Hvordan: Interviewene skal gennemføres ud fra en semistruktureret spørgeramme.  

Spørgsmålene skal primært stilles, således at vi i et stort omfang stiller beskrivende spørgsmål til praksis i 

stedet for holdningsspørgsmål. (P. Spradley: The Ethnographic Interview. 1979). Det gør vi for at sikre os, at 

vi får beskrivelser og fortællinger fra praksis i informanternes eget sprog i stedet for svar, der indeholder en 

distance fra/ generalisering af praksis – hvilket ofte sker, når der stilles holdningsprægede spørgsmål. Ideelt 

set skal vi forsøge, at gøre informanten interesseret i at forsyne os med informationer – altså at få 

informanten til at fortælle mere samt give flere detaljer end i en almindelig samtale.  

Alle interviews indledes med at fortælle informanterne om formålet med interviewet og at 

metoden er, at vi er interesseret i deres beskrivelser / fortællinger om deres praksis. Der må 

afsættes lidt tid til ice-breaking og forsøg på at etablere en tillid til os. Vi kan fx indlede 

interviewene med eleverne ved at tale lidt om det, vi oplevede under observationerne (det vi 

fandt positivt, overraskende, interessant). 

Intervieweren må med andre ord selv omforme tematikkerne i spørgerammen til spørgsmål, der lægger 

op til at informanten reelt kommer til at indgå som en part i samtalen og som inspirerer informanten til 

at beskrive eksempler fra sin praksis. 

Længde: Interviewene planlægges således, at de varer omkring en times tid (jfr. afsatte ressourcer)  

Interviewet som data 

Interviewet optages og eftersendes til Karin, som har kontakt til ’udskriveren’. 

Der kommer flere info om datasikkerheden, dette er i ’proces’ internt i Metropol, da vi skal sikre os, at vi 

overholder loven om persondata. Metropols vejledning er udsendt som information. 

Interviewene udskrives in extenso (altså ikke en rigtig transskribering, men det der bliver sagt skrives ud). 

Interviewene optages. Det der ikke skal optages er de direkte personfølsomme oplysninger, det vi normalt 

kalder baggrundsoplysninger noteres. Hver interviewer laver sit eget kodesystem, så vi nemt kan knytte 

disse oplysninger sammen med det udskrevne interviews. 

Den færdige tekst fra interviewet, der skal danne grundlag for analysen, skal indeholde: 

• Omstændighederne for interviewet – hvor, rammer, situationsbeskrivelse 



 

• Baggrundsoplysninger (noteres og indgår ikke på båndoptagelse)  

Informanten - alder, skole-/anden uddannelsesbaggrund, hvor i hovedforløbet eleven 

befinder sig på interviewtidspunktet) 

Oplæreren – alder, uddannelse, karrierevej 

• Selve interviewet – ’kroppen’ 

• Interviewerens oplevelse af respondenten – lige efter interviewet nedskriver intervieweren sit indtryk 

af respondenten (nedskrives af intervieweren i umiddelbar forlængelse af interviewet) 

Interviewramme praktikelever 

Strukturen i interviewet tager udgangspunkt i her og nu situationen, går tilbage i tiden (baggrunden) og 

ender i fremtiden (forgrund – et begreb, der første gang er formuleret af O. Skovsmose - forestilling om 

informantens (oprindelig elevers) fremtidige livs muligheder).(Skovsmose, O (1994). Towards a philosophy 

of critical mathematics education. Dordrecht; Kluwer Academic Publishers).  

Informanterne er karakteriseret som talentelever. I første omgang tillægger vi ikke betegnelsen talent så 

stor betydning, men vi vil i interviewene interesse os for - med Prebens definition på fagidentitet: ”Det 

billede man danner af sig selv som værende en fagligt kvalificeret person og er resultat af en proces, der 

dels er struktureret på baggrund af de oplæringsbetingelser og socialisationsformer, der har været 

gældende under uddannelsen og dels af egen opfattelse af, hvad disse betyder… […] (Horsholt Rasmussen, 

2008). Vi kan omskrive denne definition og definere sigtet med interviewene er at få viden om, hvad og 

hvem der har haft betydning for det billede eleven har af sig selv som værende en fagligt kvalificeret 

person og hvorledes dette billede er blevet skabt – dels gennem de oplæringsbetingelser og 

socialisationsformer, der har været gældende under uddannelsen og dels af egen opfattelse af, hvad 

disse betyder. 

Vi kan supplere dette sigte med, at vi under interviewene skal være opmærksomme på følgende tre 

dimensioner af fagligheden. Hvor dygtig er eleven rent faktisk? Bliver eleven anset for at være dygtig og 

hvordan kommer det til udtryk? Og i hvilket omfang eller hvordan føler/ opfatter eleven sig dygtig.  

 

Arbejdsopgaverne og oplæringssituationen her og nu 

Beskriv din arbejdsopgave her og nu (eller den seneste tid), plus din erfaring med den type opgave? 

Hvem har defineret opgaven, introduceret til den, følger din arbejdsproces og evaluerer. 

Hvilke kvalifikationer / kompetencer/egenskab skal du anvende for at løse arbejdsopgaverne? 

Hvad er dine styrker / evt. svagheder i forhold til denne opgave? 

Er der sammenhæng mellem den tid du har til opgaven og den kvalitet, du skal producere? 

Hvad gør du, hvis du får problemer med at løse en opgave? 

Hvem hjælper dig, hvis du har brug for det? Hvordan oplever du deres faglighed / kompetencer? 



 

Forudsætninger for opgaven, hvad har betydning for, hvordan du udfører opgaven. 

Hvad er du god til? Hvilke faglige udfordringer oplever du?  

Hvad bliver du anerkendt for? 

Hvordan får du en form for feedback på din opgave? 

Er der rollemodeller for dit arbejde? 

Hvordan indgår du i hierarkiet/ arbejdsfællesskabet på arbejdspladsen? 

Hvem henvender du dig til med ideer, forslag, kritik, spørgsmål? 

Praktikforløbet indtil nu 

Beskriv din praktikoplæring fra start til nu. 

 Hvordan fik du praktikpladsen? 

 Hvordan blev du talentelev? 

Hvilken type opgaver begyndte du med og hvordan har det udviklet sig – kan du fortælle om 

de faglige begrundelser herfor? 

Hvordan har din ’status’ udviklet sig, fagligt – personligt – socialt 

(Bag ved dette spørgsmål ligger Smidstrups definition på dygtighed, at være faglig dygtig, at 

blive anerkendt for sin faglighed af omgivelserne – egen anerkendelse af dygtighed) 

Hvordan har relationen / omgangsformerne med dine kolleger udviklet sig? Hvem giver 

instruktioner, hjælp, feedback? 

Skoledelen 

Hvordan viser det sig i skoledelen, at du er talentelev? 

Sammenhæng mellem skoledel og praktikforløb 

Valg af uddannelsen 

Oplevelsen / erfaringen med grundforløbet 

Beskriv dig selv som elev på grundforløbet og på hovedforløbet (skole – og praktikdel) 

Erfaringer og syn på at være elev fra tidligere uddannelsesrelationer 

Hvordan havde du det med at være elev i folkeskolen (suppleret med do, hvis der er informanter der har 

anden uddannelse, fx gymnasiet). Hvad var du god til, hvad var du mindre god til – hvordan var du som 

elev? 

Giv eksempler på, at du fik anerkendelse – eksempler på manglende anerkendelse 

Giv eksempler på relationer til lærere som du befandt dig godt i – do det modsatte?  



 

Erfaringer med at være elev, være i praktik, være håndværker i forhold til, hvad de primære sociale 

relationernes reaktioner 

 
Hvad laver dine kammerarter, venner, kæreste, forældre, søskende? 

Eksempler på ligheder / forskelligheder i dit miljø i forhold til det at være i gang med en håndværksmæssig 

uddannelse?  Ditto på det at være talentelev? 

Forgrund 

Giv eksempler på, hvad du kan beskæftige dig med, når du er færdiguddannet? 

Har du helt konkrete ønsker/planer for dit arbejdsliv 

Giv eksempler på, hvordan dit arbejdsliv ideelt kunne forme sig – opgaver, branche, relationer, plads i 

hierarkiet. 

Sammenhængen mellem din uddannelse /håndværksmæssig uddannelse og samfundet 

Interviewramme oplæreren 

Beskriv elevens arbejdsopgaver her og nu (eller den seneste tid), plus din erfaring med den type opgave? 

Hvad er dine opgaver i forbindelse med det? 

Er der en overordnet plan for, hvorledes elevens skal udvikle sig – faglig, personlig og social progression? 

Har I en masterplan for elevers praktikforløb? 

Bliver den fulgt – fordele og ulemper 

Hvor tæt følger du eleven – hvad er afgørende herfor? 

Hvordan instruerer du eleven 

Hvordan korrigerer du elevens udførelse af opgaverne? 

Hvordan anerkender du elevens opgaveløsninger 

Har eleven indflydelse på arbejdsopgaverne – hvad skal der i givet fald til for at det kan være muligt 

Er der kolleger, der har / kan få betydning for, hvad eleven lærer? 

Hvad er dine erfaringer med oplæring – hvad skal der til for at udvikle en dygtig arbejdskraft? 

Er der forhold omkring oplæringen, som du ikke har mulighed for at udfolde 

Hvordan blev du oplærer – hvorfor, interesse, motivation, faglighed 

Hvilken prestige er der forbundet med at være oplærer 



 

Hvordan var din egen oplæring – forskel og ligheder mellem det og din egen måde at være oplærer på? 

Hvad er virksomhedens begrundelser for at tage elever 

Hvad er virksomhedens begrundelser for at vælge at eleverne skal være talentelever 

Hvordan er eleverne placeret i virksomhedens hierarki – hvordan ser / mærker man det? 

Hvad karakteriserer den bedste elev, du har været oplærer for 

Interviewramme den uddannelsesansvarlige – hvis der er en sådan overordnet 

funktion i virksomheden – hvis der ikke er en sådan kan spørgsmålene også indgå i 

interviewet med oplæreren 

Hvad lægges der vægt på i oplæringen – progressionen 

Har virksomheden sin egen uddannelsesplan? 

Sammenhængen mellem uddannelsesplanen og uddannelsesordningen – er der forhold der er vægtet mere 

end andre, er der områder som virksomheden har svært ved at leve op til? 

Hvorfor vælge talentelever – principielt eller på grund af overvejelser om lige netop den elev, vi følger 

Er der forskel på uddannelsesplanen for ordinære -og for talentelever 

Hvad lægger I især vægt på i oplæringen af talentelever, forskel i forhold til de ordinære elever 

Sammenhæng mellem det at have talentelever og udviklingen i markedet, branchen, samfundet 

Hvad lægger i vægt på i selve oplæringssituationerne 

Elevens indflydelse på oplæringen – hvad er holdningen, erfaringen, værdierne 

Hvordan ser arbejdsfællesskabet på det at være udpeget som talent 

Hvor vigtigt er det – også i fremtiden – at have talentelever 

Hvad gør I godt i oplæringen? 

Hvad kunne I blive bedre til? 

Har I ønsker til erhvervsskolerne – det faglige indhold / arbejdsmetoder på hovedforløbene 

Hvordan kan I understøtte sammenhængen mellem skole-og praktikdel 

  



 

Bilag 2 

Eksempel på mailtekst fra projektgruppen til praktikvirksomhed – den første skriftlige kontakt, der har 

efterfulgt en mundtlig kontakt 

Kære xx. 

Tak for samtalen om muligheden for at jeg kan komme på besøg på virksomheden i forbindelse 

med projektet om talentelever og deres praktik. 

Vi har fået virksomheden anbefalet af YY Erhvervsskole og af Dansk Industri, som vi har kontakt 

med i forbindelse med projektet Talentudvikling i virksomhedspraktikken.  

Jeg vil gerne komme på besøg to gange. Første gang for at lave observationer i forbindelse med 

praktikelevens – ZZ´s - udførelse af arbejdsopgaver, anden gang for at lave et interview med dels 

praktikeleven, dels den person der har ansvaret for oplæringen i det daglige. 

Under observationerne vil jeg selvfølgelig iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der er i 

virksomheden og undgå at forstyrre produktionen. 

Observationerne og interviewene indgår som data i et projektet, der skal skabe viden om, hvilke  

dimensioner af den praktiske oplæring og i samspillet mellem den praktiske oplæring og 

skoledelen, der understøtter praktikelevernes talentudvikling. Jeg vedhæfter en 

projektbeskrivelse til orientering og et link til en pressemeddelelse -

https://www.phmetropol.dk/Om%20Metropol/Nyheder%20og%20Presse/Nyheder/2017/06/Ta

lentudvikling%20i%20virksomhedspraktikken 

 

Resultaterne af projektet skal gøres anvendelsesorienteret for de uddannelsesansvarlige på 

danske industrivirksomheder, de faglige udvalg og for erhvervsskoler.  

Virksomhedens navn vil ikke indgå i de offentliggjorte materialer og udtalelser fra eleven eller 

andre personer vil blive anonymiseret i den forstand, at de ikke kan tilbageføres til konkrete 

navngivne personer. 

Nationalt center for erhvervspædagogik (NCE) har ansvaret for projektet og yderligere 

oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede som også er projektleder  

Dansk Industri har anbefalet projektet og NCE har fået støtte af Industriens Fond til at 

gennemføre projektet som et forsknings- og formidlingsprojekt. Der indgår data fra 

industriteknikker-, personvognsmekanikker- og smedeuddannelserne i projektet.  

Jeg vil forsøge at ringe til dig på tirsdag for nærmere aftale. På forhånd tak. 

  



 

Første kontakt til lærlingen 

Kære ææ. 

Jeg har aftalt med din værkfører øø, at jeg må komme på besøg på din praktikvirksomhed den 9-11. Vi er 

i gang med en undersøgelse af talentelever og deres praktik og jeg har fået både dig og din 

praktikvirksomhed anbefalet af ÅÅ Erhvervsskole. Jeg håber derfor, at du gerne vil deltage. Jeg forventer, 

at jeg kan komme på besøg to gange. Første gang for at lave observationer i forbindelse med, at du løser 

dine arbejdsopgaver, anden gang for dels at lave et interview med dig, dels den person der har ansvaret 

for din oplæring i det daglige. 

Under observationerne vil jeg selvfølgelig iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der er i virksomheden 

og undgå at forstyrre produktionen. 

Observationerne og interviewene indgår som data i et projektet, der skal skabe viden om, hvilke 

dimensioner af den praktiske oplæring og i samspillet mellem den praktiske oplæring og skoledelen, der 

understøtter praktikelevernes talentudvikling. Jeg vedhæfter en projektbeskrivelse til orientering og et 

link til en pressemeddelelse -

https://www.phmetropol.dk/Om%20Metropol/Nyheder%20og%20Presse/Nyheder/2017/06/Talentudvi

kling%20i%20virksomhedspraktikken 

Resultaterne af projektet skal gøres anvendelsesorienteret for de uddannelsesansvarlige på danske 

industrivirksomheder, de faglige udvalg og for erhvervsskoler.  

Virksomhedens eller dit navn vil ikke indgå i de offentliggjorte materialer og udtalelser fra dig eller andre 

personer vil blive anonymiseret i den forstand, at de ikke kan tilbageføres til konkrete navngivne 

personer. 

Nationalt center for erhvervspædagogik (NCE) har ansvaret for projektet og yderligere oplysninger kan 

fås ved henvendelse til mig, der også er projektleder for projektet.  

Dansk Industri har anbefalet projektet og NCE har fået støtte af Industriens Fond til at gennemføre 

projektet som et forsknings- og formidlingsprojekt. Der indgår data fra industriteknikker-, 

personvognsmekanikker- og smedeuddannelserne i projektet.  

Jeg vil ringe til dig en af de nærmeste dage, det håber jeg er ok.  

 

 

  

 

 


