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Indledning 
 

Siden erhvervsuddannelsesreformen fra 1991 har der eksisteret to muligheder for at påbegynde en 

erhvervsuddannelse, nemlig henholdsvis skole- og virksomhedsadgangsvejen. I april 2006 blev den 

ny mesterlære introduceret som et supplement til de eksisterende veje ind i 

erhvervsuddannelsessystemet, således at der i dag eksisterer tre modeller for 

erhvervsuddannelserne, nemlig henholdsvis skoleadgangsvejen, virksomhedsadgangsvejen og ny 

mesterlære1. Sidstnævnte model blev introduceret som et uddannelsestilbud til unge, som er mere 

orienteret mod praktiske end boglige læringsformer.  

 

I perioden fra ny mesterlære blev gennemført og 1. januar 2008 har i alt 2240 elever indgået aftale 

om ny mesterlære (Undervisningsministeriet 15.januar 2008). De 10 uddannelser, som på 

opgørelsestidspunktet havde flest uddannelsesaftaler i ny mesterlære, var:  

1. Frisør (375) 

2. Træfagenes byggeuddannelser (253) 

3. Gastronom (196) 

4. Bager og konditor (183) 

5. Mekaniker (162) 

6. Smedeudannelsen (137) 

7. Detailhandel med specialer (130) 

8.  Detailslagtere (128) 

9.  Tjenere (83) 

10. Murer (67) 

 

Der mangler imidlertid viden om, hvordan ny mesterlære fungere som tilrettelæggelsesform, 

herunder hvordan oplæringen er organiseret, hvordan samspillet er mellem praktisk og teoretisk 

læring, hvad der kendetegner det særlige læringsmiljø, som ny mesterlære repræsenterer samt en 

                                                 
1Mesterlæren er blevet indskrevet i bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne i § 13 Stk. 3. hvori det hedder:  

Grundforløbet kan for den enkelte elev helt eller delvis erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed på 
grundlag af en uddannelsesaftale (ny mesterlære), jf. § 12, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, hvis ikke andet fremgår 
af reglerne om uddannelsen. 
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beskrivelse af kontakten mellem elev og oplærer. I denne undersøgelse stilles der skarpt på, hvordan 

de forskellige måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på indvirker på forskellige typer elevers 

fastholdelse og læring. Hensigten er ikke alene at opnå viden om den ny mesterlære, men også at 

undersøge om denne viden kan danne grundlag for en mere generel udvikling af 

erhvervsuddannelsernes indhold og form. 

  

Rapporten er opdelt i tre hovedafsnit som indeholder: 

 

• En diskussion baseret på eksisterende dansk og udenlandsk forskning omkring læring i 

henholdsvis en skole- og en virksomhedssammenhæng 

• En analyse af hvilke elever der vælger den ny mesterlære samt deres vej gennem 

erhvervsuddannelsessystemet.  

• En analyse baseret på interview med, elever som er begyndt i erhvervsuddannelsessystemet 

enten via skoleadgangsvejen eller i ny mesterlære, og som nu befinder sig på udannelsens 

hovedforløb.   

Om baggrunden for indførelsen af ny mesterlære.  

 

Baggrunden for introduktionen af ny mesterlære skal findes i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra 

februar 2005. Her blev det opstillet som målsætning, at flere unge - herunder praktisk orienterede 

unge og unge med udenlandsk baggrund – skulle have en ungdomsuddannelse, samt at frafaldet på 

erhvervsuddannelserne skulle mindskes. I regeringsgrundlaget blev det fremhævet, at mesterlæren 

ville kunne medvirke til at opfylde målsætningen, og det blev derfor foreslået, at den blev indført 

som et supplement til de eksisterende muligheder for at tilrettelægge erhvervsuddannelser. 

Målsætningen blev formuleret på følgende måde:  

 

… praktisk orienterede unge kan have et særligt behov for at være tilknyttet en 

arbejdsplads fra starten af uddannelsen for at få tilstrækkeligt fodfæste på 

arbejdsmarkedet efter afslutningen af grundskolen eller måske efter noget tid uden for 

både uddannelse og beskæftigelse.  

 

Den ny mesterlære skal være en mulighed inden for håndværk, industri, service, 

handel eller transport, hvor virksomhederne har jobområder, der egner sig til 
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overvejende praktisk oplæring med henblik på, at lærlingen skal kunne bestå en 

svendeprøve eller tilsvarende praktisk prøve og derved opnå de kompetencer, som 

efterspørges i erhvervslivet ved beskæftigelse inden for det pågældende jobområde 

eller beslægtede jobområder. (Nye mål, Regeringsgrundlag 2005 s. 19) 

 

Udvalget om mesterlære blev nedsat i forlængelse af regeringsgrundlaget “Nye mål” i februar 20052 

og afleverede sin rapport til regeringen ved udgangen af maj 2005. Udvalget pegede på forskellige 

tiltag, som specielt skulle imødekomme de praktisk orienterede unges muligheder for at gennemføre 

en ungdomsuddannelse. Udover at anbefale oprettelsen af ny mesterlære pegede udvalget på 

etableringen af en praktisk brobygning, muligheden for at arbejdsmarkedets parter kunne indgå 

aftaler om forpraktik og trainee-forløb på udvalgte områder, en øget informationsindsats overfor 

virksomhederne med henblik på at synliggøre mulighederne for at blive godkendt som 

undervisningsudbydere, samt at den eksisterende skoleadgangsvej på henholdsvis social-og 

sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse blev suppleret med en 

virksomhedsadgangsvej, og at disse to adgangsveje blev vægtet ligeligt i dimensioneringen af 

uddannelserne (Undervisningsministerier 2005:12)3.  

 

Udvalget om mesterlære fremhævede, at især virksomhederne oplevede de eksisterende regler om 

unges arbejde som en barriere for indgåelse af mindre forpligtende aftale med en ung, som gav både 

den unge og virksomhederne mulighed for at se hinanden an inden indgåelse af en mere 

forpligtende uddannelsesaftale. Reglerne omkring ansættelse som ungarbejder betyder bl.a., at den 

unge ikke må arbejde med farlige maskiner, stoffer eller materialer eller udføre andet arbejde, der er 

forbundet med en sundhedsrisiko. Hermed begrænses virksomhedernes muligheder for at bedømme 

den unges potentiale. En yderligere ulempe, set fra et uddannelsespolitisk perspektiv, er, at der ikke 

i ansættelsesforholdene er indbygget aftaler om at nå bestemte mål, som senere kan danne grundlag 

for opnåelse af merit i en erhvervsuddannelse. Hermed udnyttes de muligheder ikke, som kunne 

ligger i at et sådant ansættelsesforhold. (Undervisningsministeriet 2005:14).  

                                                 
2 Udvalget bestod af repræsentanter fra DA, LO, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, 
Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt 
Undervisningsministeriet. 
3På social og sundhedsområdet er det skolernes ansvar at optage elever til uddannelserne og det varierer fra skole til 
skole, i hvor høj grad praktikstederne (kommune og amter) inddrages i optagelsesproceduren. En række kommuner 
mener ikke, at de med de nugældende regler har tilstrækkelig sikkerhed for, at skolerne optager og uddanner de 
personer, som kommunerne har fået et godt indtryk af gennem vikaransættelser, forpraktik ol og derfor ønsker at 
ansætte i hjemmeplejen (Undervisningsministeriet 2005:9).   
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Beskrivelse af den ny mesterlære 

 

Princippet i den ny mesterlære er, at eleven i løbet af det første år af uddannelsen via oplæring i en 

virksomhed opnår kompetence til at påbegynde hovedforløbsundervisningen. Modellen indebærer, 

at eleverne efter ét års uddannelse i en relevant praktikpladsgodkendt virksomhed opnår 

kompetencer, der står mål med kompetencemålene i grundforløbene (Undervisningsministeriet 

2005:18). Grundforløbet erstattes således med en målrettet oplæring på virksomhederne. Det 

betyder, at eleven efter en kompetencevurdering på en erhvervsskole vil kunne fortsætte i 

hovedforløbet.  

 

Modellen forudsætter, at eleven indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, som er 

praktikpladsgodkendt til den pågældende uddannelse, og at der i samarbejde mellem virksomhed 

skole og elev udarbejdes en personlig uddannelsesplan, som indeholder en samlet plan for hele 

uddannelsen – herunder hvilke kompetencemål, der kan nås i løbet af det første år i virksomheden. 

Uddannelsesplanen skal sikrer, at det er realistisk, at eleven når uddannelsens slutmål på den 

normerede tid4, og den udformes og ajourføres i et samarbejde mellem elev, virksomhed og skole. I 

forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesplanen får eleven tildelt en kontaktlærer på skolen, 

som efter behov støtter elev og virksomhed gennem det første år i virksomheden bl.a. i forbindelse 

med vurdering af elevens kompetencer. Der vil være mulighed for at evaluere (prøve/test) eleven på 

passende tidspunkter i løbet af det første år, og oplæringen i virksomheden kan eventuelt suppleres 

med enkelte grundforløbselementer, som skønnes nødvendige5. Det kan eksempelvis være relevant 

inden for fag, hvor der stilles krav om særlige certifikater, eller fag hvor der ved overgangen 

mellem grund- og hovedforløb er ”gærdehøjder”, der skal bestås som en forudsætning for at starte i 

hovedforløbet eller fag, som virksomheden ikke kan tilbyde oplæring i. Disse 

grundforløbselementer vil eleven kunne tilegne sig på kortere skoleophold i løbet af det første 

uddannelsesår. Virksomheder, der har den fornødne undervisningskapacitet, kan også godkendes 

som undervisningsudbyder med tilsvarende tilskud. Grundforløbets almindelige afslutningsprojekt, 

som er udviklet med udgangspunkt i de uddannelsesrettede områdefag, vil normalt danne 

udgangspunkt for vurdering af, om de kompetencer eleverne har opnået i virksomheden står mål 

                                                 
4 En registrering af elevens opfyldelse af de planlagte mål kan med fordel ske i elevplan. 
5 Efter det første år foretager erhvervsskolen en kompetencevurdering af eleven i forhold til uddannelsesplanen og 
reviderer den personlige uddannelsesplan i samarbejde med virksomhed og elev. I vurderingen indgår dokumenterede 
opgaveresultater, som eleven har nået gennem sit arbejde i virksomheden (Undervisningsministeriet 2005:19) 
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med de kompetencer, der normalt opnås i et grundforløb af elever, som har valgt 

praktikadgangsvejen.  

 

Forud for elevens påbegyndelse af hovedforløb foretager skolen en helhedsvurdering af, om eleven 

har opnået de nødvendige faglige, almene og personlige kompetencer for at kunne gennemføre hele 

uddannelsen. Der skal være mulighed for, at eleven i hovedforløbet kan tilegne sig enkelte 

elementer i grundforløbet, som er nødvendige for, at eleven kan nå uddannelsens slutmål. Dette skal 

fortrinsvis ske gennem en mere intensiv undervisning i de ordinære skoleperioder i hovedforløbet, 

således at det sikres, at uddannelsen ikke bliver mere skoletung end normalt for den pågældende 

uddannelse. 

 

Det forudsættes, at uddannelsestiden for eleven er den samme som for elever, der følger 

uddannelsen ad de øvrige to adgangsveje, samt at uddannelsen afsluttes med samme prøve som for 

elever, der følger disse adgangsveje. Det vil sige, at lærlingene i den ny mesterlære opnår samme 

kompetencer som elever på de to øvrige tilrettelæggelsesformer.  

 

Skolebeviser og praktikerklæringer skal ligesom i de nugældende ordninger afspejle det konkret 

gennemførte uddannelsesforløb. Det skal på det afsluttende skolebevis fremgå hvilke fag, der er 

gennemført og for hvilke fag, eleven har været fritaget for undervisning. Hvis eleven forlader 

uddannelsen efter at have gennemført en del af den under mesterlæreordningen, har eleven krav på 

bevis for den gennemførte del af uddannelsen6.  

 

Muligheden for at følge mesterlæremodellen skal principielt gælde alle uddannelser bortset fra 

uddannelser, som ikke egner sig til overvejende praktisk oplæring. De faglige udvalg kan i enighed 

bestemme, hvilke uddannelser eller specialer, der undtages. 

 
 
 
 

                                                 
6 Elever der optages til hovedforløbsundervisning på baggrund af realkompetencevurdering modtager normalt ikke 
grundskolebevis.  
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Del II Hvem vælger ny mesterlære og hvem vælger 
skoleadgangsvejen? 
 

Om datamaterialet 

 
I det følgende analyseres de elever, som vælger henholdsvis ny mesterlære og skoleadgangsvejen 

med udgangspunkt i tilgængeligt statistisk materiale.  

 

Man skal være opmærksom på, at de to populationer ikke er fuldt sammenlignelige. Elever på ny 

mesterlære sammenlignes med elever, der har valgt skoleadgangsvejen, og som har opnået en 

praktikaftale. Det har ikke været muligt at finde sammenlignelige elever ved grundforløbets start, da 

eleverne ikke på dette tidspunkt har valgt uddannelsesretning7.  Fællestræk for de to populationer er, 

at de er udvalgt efter tidspunktet for praktikaftalens ikrafttrædelse. Det betyder, at det er de 

forholdsvis mere målrettede elever, der var valgt skoleadgangsvejen, som sammenlignes med 

eleverne på ny mesterlære. Elever, der af den ene eller anden grund er faldet fra grundforløbet, eller 

som ikke er startet på hovedforløbet, indgår således ikke i gruppen, der har valgt skoleadgangsvejen 

også kaldet ordinær praktik.   

 

Datamaterialet omfatter de uddannelser, hvor der er indgået flest praktikaftaler siden 1. august 2006 

og frem til oktober 2008. De ni uddannelser er: bager og konditor, detailhandel med specialer, 

detailslagter, gastronom, mekaniker, smedeuddannelserne, tjener og træfagenes byggeuddannelse. 

Datagrundlaget er trukket fra EASY-S i december måned og omfatter alle indgåede ordinære 

praktik aftaler og ny mesterlæreaftaler på ovennævnte ni uddannelser. Via UNI-C’s databeredskab 

på Danmarks Statistik er data udvidet med følgende baggrundsvariable: 

  

• Køn 

• Alder målt på det tidspunkt aftalen er indgået 

• Herkomst, fordelt på danskere og indvandrere/efterkommere ud fra samme definition som 

bruges af Danmarks Statistik8 

                                                 
7 De forskellige uddannelsesretninger vil typisk rekruttere forskellige typer af unge, hvorfor der i undersøgelsen er 
blevet lagt vægt på at sammenligne unge i mesterlære med unge indenfor samme uddannelsesretning frem for med 
unge, der befandt sig på nøjagtig samme sted i uddannelsesforløbet.  
8 Personer med dansk oprindelse er ifølge Danmarks Statistiks definition personer, som uanset fødested, har mindst én 
forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Indvandrere er født i udlandet og ingen af forældrene er 
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• Forældres uddannelsesbaggrund. Det vil i denne sammenhæng sige den af forældrenes 

uddannelse, som er højst placeret i hierarkiet: grundskole, gymnasial uddannelse, 

erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.  

• Gennemsnit af skriftlige dansk og matematik-prøver ved grundskolens afslutning. Disse 

findes kun fra 2002 og frem, og derfor er det kun vist for elever i aldersgruppen op til 20 

år9.  

• Uddannelsesbaggrund for elever ved uddannelsens start.  

 
 

Ny mesterlære fordelt på uddannelser 

 
Sammenlignes opgørelserne for aftaler indgået som ny mesterlære perioden fra 1.april 2006 til 

1.januar 2008 med opgørelserne over indgåede aftaler fra 1. august frem til oktober 2008, fremgår 

det, at der er sket en kraftig stigning i antallet af aftaler på ny mesterlære i takt med, at kendskabet 

til og erfaringerne med denne nye adgangsvej er blevet mere udbredt. Fra perioden ultimo 

november 2007 til ultimo november 2008, er antallet af indgående aftaler inden for ny mesterlære 

steget med en tredjedel10 

 

Frisøruddannelsen, der som nævnt, er den uddannelse, som tegner sig for flest aftaler indgået som 

ny mesterlære, har i perioden fra august 2008 til oktober 2008 indgået 1368 aftaler på ny 

mesterlære. Det svarer til, at ny mesterlære udgør 24 % af de indgåede aftaler indenfor 

frisøruddannelsen inden for de to adgangsveje.  På andenpladsen over indgåede aftaler indenfor ny 

mesterlære ligger træfagenes byggeuddannelser med 845 indgåede aftaler i perioden. Det er i den 

sammenhæng værd at bemærke, at ny mesterlære kun udgør 5 % af samtlige indgåede aftaler inden 

for de to adgangsveje. På tredjepladsen ligger gastronomuddannelsen med 824 aftaler indgået inden 

for ny mesterlære, hvilket svarer til 11 % af aftalerne indenfor de to adgangsveje inden for dette 

uddannelsesområde.   

 
Den uddannelse, hvor ny mesterlære er slået relativt stærkest igennem, er bager og konditor-

uddannelsen, hvor ny mesterlære udgør 27 % af samtlige aftaler indgået i perioden. På 
                                                                                                                                                                  
både danske statsborgere og født i Danmark. Efterkommere er født i Danmark og ingen af forældrene er både danske 
statsborgere og født i Danmark.  
9 Da aldersfordelingen på de forskellige uddannelsesretninger er forskellige og da der derudover er mange uoplyste i 
denne kategori kan karakterer kun bruges som en meget grov indikator på elevernes skolemæssige forudsætninger.  
10 http://www.uvm.dk/service/Statistik/Erhvervsuddannelserne/Praktikpladsstatistik.aspx 
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andenpladsen ligger frisøruddannelsen, hvor ny mesterlære, som nævnt, tegner sig for 24 % af de 

indgående aftaler, og på tredjepladsen ligger detailslagter, hvor ny mesterlære tegner sig for 23 % af 

de indgåede aftaler.  

 

Tabel 1. Antal indgåede aftaler i perioden august 2006 til oktober 2008 og Ny mesterlæres procentvise andel af 

disse to adgangsveje  

 

 

Uddannelsernes aldersprofil 

 
Som det fremgår af tabellen nedenfor over elevernes aldersfordeling, er der stor forskel på de 

forskellige uddannelsesretningers aldersprofiler. Mekanikeruddannelsen er den uddannelse, hvor 

den procentvise andel af unge i den helt unge aldersgruppe, dvs. de 15-19-årige, er størst. Denne 

aldersgruppe tegner sig for 72 % af samtlige elever, som har indgået en ordinær praktikaftale. 

Derefter kommer smedeuddannelsen, hvor de 15-19-årige udgør 65 % af samtlige elever, der har 

indgået en ordinær praktikaftale. Til sammenligning tegner denne aldersgruppe sig for knapt 50 % 

af eleverne i ordinær praktik på de ni uddannelser sammenlagt.  

 

Den uddannelse, som har relativt flest elever i alderskategorien 25-54-årige er træfagenes 

uddannelse, hvor hver fjerde elev i ordinær praktik er 25 år eller derover. Derefter følger 

gastronomi, hvor de 25-54-årige udgør 23 % af de elever, der har indgået en ordinær praktikaftale.  

   

Uddannelsesretning Ordinær 
Aftale 

Ny mester- 
lære 
 

Ny mesterlære i pct.  
af de to adgangsvej 

Bager og konditor 1501 550 27 % 

Detailhandel med specialer 30815 480 2 % 

Detailslagter 1831 540 23 % 

Frisør  4389 1368 24 % 

Gastronom 6533 824 11 % 

Mekaniker 6480 456 6 % 

Smedeuddannelsen 4803 426 8 % 

Tjener 1677 387 19 % 

Træfagenes byggeuddannelse 14645 845 5 % 

I alt 72674 5876 7 % 
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Sammenlignes aldersprofilen blandt elever, der har indgået henholdsvis en ordinær praktikaftale 

med de elever, der har indgået en aftale indenfor ny mesterlære viser det sig, at de elever, der indgår 

ny mesterlære er noget ældre end de elever, der indgår ordinære praktikaftaler. Således er ca. hver 

fjerde elev, der indgår en aftale indenfor ny mesterlære 25 år eller derover. Til sammenligning 

gælder dette kun hver sjette af de elever, der har indgået en ordinær aftale.  

 

Detailhandel, frisørfaget og smedeuddannelsen afviger fra dette generelle mønster, idet der indenfor 

disse uddannelser er relativt flere i den yngre aldersgruppe, som vælger ny mesterlære. Tendensen 

er mest markant inden for detailhandelsuddannelserne. Således udgør de 15-19-årige indenfor 

detailhandel 58 % af de elever, der har valgt ny mesterlære mod 41 % blandt dem, der har indgået 

en ordinær aftale. Inden for frisøruddannelsen udgør denne aldersgruppe 55 % af dem, der er i ny 

mesterlære mod 53 % af dem der har indgået en ordinær aftale. Blandt smedene udgør de 15-19-

årige 68 % af dem, der er i ny mesterlære mod 65 % af dem, der har indgået en ordinær aftale.  

Blandt de uddannelser, som følger den generelle trend, er tendensen til, at det især er de lidt ældre, 

der vælger ny mesterlære mest markant indenfor træfagenes byggeuddannelse, hvor halvdelen af 

dem, der vælger ny mesterlære er mellem 25-54 år. Til sammenligning tegner denne aldersgruppe 

sig kun for ca. hver fjerde af dem, der har indgået en ordinær praktikaftale.    
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Antal indgåede aftaler i perioden august 2006 – oktober 2008  
 fordelt på alder i procent 
Uddannelse Alder Ordinær  

Aftale 
Ny mester 
-lære 

Bager og konditor 15-19 år 55 54 

 20-24 år 24 20 

 25-54 år 20 26 

Detailhandel  15-19 år 41 58 

 20-24 år 48 19 

 25-54 år 11 23 

Detailslagter 15-19 år 53 49 

 20-24 år 26 24 

 25-54 år 21 27 

Frisør 15-19 år 53 55 

 20-24 år 34 33 

 25-54 år 13 11 

Gastronom 15-19 år 44 44 

 20-24 år 32 27 

 25-54 år 23 29 

Mekaniker 15-19 år 72 60 

 20-24 år 17 15 

 25-54 år 11 25 

Smedeuddannelse 15-19 år 65 68 

 20-24 år 15 17 

 25-54 år 20 15 

Tjener 15-19 år 50 46 

 20-24 år 35 39 

 25-54 år 15 16 

Træfagenes  
byggeuddannelse 

15-19 år 54 33 

 20-24 år 20 18 

 25-54 år 26 50 

Alle 9 uddannelser 15-19 år 50 51 

 20-24 år 34 25 

 25-54 år 16 25 
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Uddannelsernes kønsprofil og elevernes herkomst 

Af de ni uddannelser, som har flest elever på ny mesterlære, er tre af uddannelserne udprægede 

mandeuddannelser, idet mere end 90 % af dem, der har indgået ordinær praktikaftale, er drenge. Det 

gælder for træfagenes byggeuddannelser, for smedeuddannelsen og mekanikeruddannelsen.  

Frisøruddannelsen er til gengæld en udpræget kvindeuddannelse, idet over 90 % af dem, der har 

indgået en ordinær praktikaftale er piger.  

 

Inden for detailhandel er 6 ud af 10 elever piger. Det samme er tilfældet indenfor tjenerfaget. Til 

gengæld er 7 ud af 10 elever i ordinær praktik drenge på detailslagteruddannelsen mens 6 ud af 10 

elever i ordinær praktik på gastronomuddannelsen er drenge. På bager og konditoruddannelsen er 

der en ligelig fordeling af drenge og piger blandt dem, der har indgået ordinære praktikaftaler. 

 

To af de ni uddannelser er karakteriserede ved, at der er forskel på kønsfordelingen afhængig af, 

hvilken adgangsvej, der er tale om. På bager og konditoruddannelsen udgør drengene halvdelen af 

samtlige elever, der har indgået en ordinær praktikaftale, mens de udgør 6 ud af 10 elever på ny 

mesterlære. Også detailhandlen skiller sig ud, idet drengene udgør 4 ud af 10 elever i ordinær 

praktik, hvorimod de udgør halvdelen af eleverne på ny mesterlære.  

 

De tre uddannelser, som har den højeste andel elever med udenlandsk herkomst11 i ordinær praktik, 

er gastronomuddannelsen (8 %), bager og konditor (6 %) og detailhandel (6 %).   

 

Samlet set er der på de ni uddannelser relativt færre elever af udenlandsk herkomst, der er i ny 

mesterlære, end der er elever i ordinær praktik. I den forstand, har ny mesterlære ikke levet op til de 

oprindelige intentioner om, at ny mesterlære skulle bidrage til, at bl.a. flere unge med udenlandsk 

baggrund gennemfører en ungdomsuddannelse (Nye mål, Regeringsgrundlag 2005). Der er 

imidlertid ikke tale om væsentlige forskelle de to adgangsveje imellem, idet andelen af elever med 

udenlandsk baggrund i ordinær praktik udgør 5 % mod 4 % i ny mesterlære.  

 

Uddannelserne indenfor detailhandel og smedeuddannelserne er de to eneste af de ni udvalgte 

uddannelser, hvor der er relativt flere med udenlandsk herkomst i ny mesterlære end i ordinær 

praktik. Inden for detailhandel udgør elever med udenlandsk herkomst 7 % af eleverne mod 6 % af 

                                                 
11 Se note 11 
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eleverne i ordinær praktik. Inden for smedeuddannelsen udgør elever af udenlandsk herkomst 6 % 

af eleverne i ny mesterlære mod 4 % af eleverne i ordinær praktik.     

Forældrenes uddannelsesbaggrund og elevernes forudgående uddannelse 

 

Det fremgår af en række undersøgelser af unges uddannelsesmønstre (Hansen 1995, Jensen et 

al.1997), at forældres uddannelsesbaggrund er en faktor, som har stor indflydelse på valg af 

uddannelse. Spørgsmålet er, om forældres uddannelsesbaggrund også vil være en udslagsgivende 

faktor, når det drejer sig om at forklare hvem, der fortrinsvis vælger ordinær praktik og hvem, der 

vælger ny mesterlære? Alt andet lige ville man kunne forvente, at ny mesterlære var en 

uddannelsesretning, som især appellerer til elever fra mindre uddannelsesvante miljøer. Der er 

imidlertid ikke tale om markante forskelle mellem elever i ordinær praktik og i ny mesterlære, når 

det drejer sig om forældrenes uddannelsesbaggrund. Således udgør elever med forældre, hvor den 

højeste uddannelse er grundskolen 19 % af eleverne i ny mesterlære, mens de udgør 17 % af 

eleverne i ordinær praktikaftale.  Blandt elever i ny mesterlære har 22 % en forælder en 

videregående uddannelse mod 23 % af dem i ordinær praktik. Forskellene er ikke markante især 

ikke, når det tages i betragtning, at forældres uddannelsesbaggrund er uoplyst for 2 % af elevernes 

vedkommende med ordinære praktikaftaler og for 3 % af eleverne i ny mesterlære. Både når det 

gælder ordinære aftaler, og når det gælder ny mesterlære gælder det, at gruppen af elever, hvis 

forældre har en erhvervsuddannelse som den højeste uddannelse, udgør godt halvdelen af eleverne 

(henholdsvis 56 % og 55 %).  

 

Der er til gengæld stor forskel uddannelserne imellem hvad angår forældrenes 

uddannelsesbaggrund. Den uddannelsesretning som rekrutterer flest fra uddannelsesfremmede hjem 

er bager og konditoruddannelsen, hvor 23 % af eleverne i ordinær praktik har forældre, der har 

grundskolen som højeste uddannelsesbaggrund. Indenfor ny mesterlære er det imidlertid 

detailhandelsuddannelserne, der rekrutterer flest unge fra uddannelsesfremmede hjem. Elever hvis 

forældre har grundskolen som højeste uddannelse, udgør 28 % af eleverne der er på ny mesterlære 

indenfor detailhandel, mens denne gruppe tegner sig for 22 % af dem, der er på ny mesterlære 

indenfor bager og konditor.  

 

Træfagenes byggeuddannelse er den af de ni uddannelsesretninger, som rekrutterer flest elever fra 

uddannelsesvante hjem. Blandt elever i ordinær praktik er det 29 %, der har en forældre, med en 
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videregående uddannelser, mens denne gruppe tegner sig for 26 % eleverne i ny mesterlære. For 

samtlige ni uddannelser er det 23 % af eleverne i ordinær praktik, og 22 % af eleverne i ny 

mesterlære, som har en forældre med en videregående uddannelse. Der er således en tendens til at 

elever fra uddannelsesvante hjem i højere grad vælger ordinær praktik end ny mesterlære. 

Forklaringen kan enten være, at de er mere mindede for skolepræget undervisningen eller, at de 

ikke i samme omfang har kontakter til lærepladserne. Der er imidlertid ikke tale om markante 

forskelle.  

 

Frisøruddannelsen skiller sig ud, idet ny mesterlære i højere grad tiltrækker elever fra 

uddannelsesvante hjem end skoleadgangsvejen. Mens 18 % af de elever, der er i ordinær praktik har 

mindst en forældre med en videregående uddannelse, gælder det 25 % af de elever, som har valgt 

ny mesterlære.  

 

Hvad angår elevernes egne uddannelsesbaggrund, er det kendetegnede, at knapt 7 % af eleverne på 

de ni uddannelser har gennemført en ungdomsuddannelse, inden de startede på den 

erhvervsuddannelse, de nu er i gang med. Omkring 5 % af elverne i ordinær praktik og 4 % af 

eleverne i ny mesterlære har gennemført en gymnasial uddannelse, inden de startede på deres 

erhvervsuddannelsesforløb. Henholdsvis 2 % af eleverne i ordinær praktik og 3 % af eleverne i ny 

mesterlære har gennemført en anden erhvervsuddannelse, mens under 1 % oplyser, at de har 

gennemført en videregående uddannelse. Det gælder for begge adgangsveje.   

 

Et uddannelsesområde, som skiller sig ud, er træfagenes byggeuddannelser, hvor der er en tendens 

til, at elever, som vælger ny mesterlære, har en højere uddannelsesbaggrund end de elever, som er i 

ordinær praktik. Elever med enten en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en 

videregående uddannelse bag sig udgør 15 % af eleverne i ny mesterlære mod 8 % af eleverne i 

ordinær praktik.   

Elevernes skolemæssige præstationer 

 

Som nævnt i det indledende afsnit er ny mesterlære bl.a. tænkt som et tilbud til praktisk orienterede 

unge. Det er lidt uklart, hvad dette begreb indeholder. Det er desuden en kategori, som vanskeligt 

lader sig indfange af det tilgængelige statistiske materiale. At en elev er praktisk orienteret 

udelukker ikke, at vedkommende også er skoleminded. Omvendt betyder vanskeligheder i 
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grundskolen ikke, at man uden videre kan gå ud fra, at den pågældende elev er praktisk orienteret. 

Ikke desto mindre er der en tendens til at elever, der har klaret sig godt i grundskolen fortsætter i 

gymnasiet, mens elever, der har klaret sig mindre godt og eller er skoletrætte i stedet vælger en 

erhvervsuddannelse.   

 

Ligesom elevernes uddannelsesbaggrund udgør skolemæssige præstationer en indikator på hvor 

skolemindede eleverne er. Karakterer er kun registeret i Danmark statistiks databaser fra 2002 og 

frem. Det betyder, at det kun har været muligt at foretage kørsler over elevernes karaktergennemsnit 

for aldersgruppen 16-20-årige12.  

 

Betragtet under et, er der ikke markante forskelle på karaktergennemsnittet blandt elever, der er 

henholdsvis i ordinær praktik og elever i ny mesterlære. Af datamaterialet fremgår det, at 3 ud af 10 

elev i henholdsvis ordinær praktik og i ny mesterlære på de ni uddannelser har et 

karaktergennemsnit13 i fagene dansk og matematik på mellem 7 og 8. Elever med et gennemsnit i de 

to fag på 8 eller derover udgør 14 % af eleverne i ordinær praktik, mens de udgør 15 % af eleverne i 

ny mesterlære. Der er således ikke noget, der indikerer, at ny mesterlære skulle være for de mindre 

skolemindede elever.  

 

På enkelte uddannelser er der imidlertid tale om markante forskelle på karaktergennemsnittet på de 

to adgangsveje. Således skiller tjeneruddannelsen sig ud ved, at der er markant færre elever som har 

6 og derunder, som er startet i ny mesterlære, idet denne gruppe kun udgør 4 % mod 21 % blandt 

elever, der har valgt et ordinært praktikforløb. Tendensen til, at eleverne på ny mesterlære 

karaktermæssigt ligger bedre end elever i ordinær praktik, gør sig ligeledes gældende indenfor 

smedeuddannelserne. Her udgør gruppen af elever med 6 eller derunder i dansk og matematik 17 % 

blandt elever i ny mesterlære, og 23 % blandt elever i ordinær praktik. Gruppen af elever, som har 

et gennemsnit på 8 eller derover, udgør 13 % af eleverne på ny mesterlære, mens de på de ordinære 

praktikforløb udgør 7 % af eleverne. 

 

Den modsatte tendens gør sig gældende på detailuddannelserne, hvor de elever, som har valgt ny 

mesterlære, er karakteriseret ved, at de generelt har opnået et lavere karaktergennemsnit i 

matematik og dansk end de elever, der er i ordinær praktikaftale. Således udgør andelen af elever 
                                                 
12 Se note 12  
13 Der er tale om gennemsnittet af karakteren ved de skriftlige dansk og matematikprøver ved grundskolens afslutning.  
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som har 6 eller derunder i gennemsnit 23 % af eleverne i ny mesterlære, mens de udgør 12 % af 

eleverne i ordinær praktik. Andelen af elever, som har over 8 i gennemsnit udgør 8 % af eleverne i 

ny mesterlære mod 17 % af eleverne i ordinær praktik.  

 

Sammenfatning 

 
Tilslutningen til ny mesterlære er stigende i takt med at kendskabet til ordningen øges. Ordningen er 

imidlertid ikke lige populær inden for alle fag. Størst gennemslagskraft har ordningen haft inden for 

bager og konditor, detailslagter og frisør, hvor ca. hver fjerde elev på de to adgangsveje er i ny 

mesterlære. Inden for træfagenes byggeuddannelser er det 5 %, som er i ny mesterlære.  

   

Det er med udgangspunkt i datamaterialet ikke muligt at tegnet et entydigt billede af, hvad der 

karakteriserer elever, der vælger henholdsvis ordinær praktik og ny mesterlære. Datamaterialet 

giver ikke belæg for at konkludere, at de intentioner, der oprindeligt var knyttet til ny mesterlære, er 

blevet opfyldt. Ordningen tiltrækker ikke i højere grad elever af udenlandsk herkomst end elever af 

dansk herkomst. Smedeuddannelsen og detailhandel afviger fra dette generelle billede idet, der er 

en lidt større andel elever af udenlandsk herkomst i ny mesterlære end i ordinær praktik. Såfremt 

forældrebaggrund og skolemæssige præstationer antages at være indikatorer på elevernes praktiske 

orientering, kan det endvidere konstateres, eleverne i henholdsvis ny mesterlære og ordinær praktik 

ligner hinanden hvad angår forældrenes uddannelsesbaggrund og har klaret sig nogenlunde ens i 

dansk og matematik i grundskolen. Der er imidlertid tre uddannelser, som afviger fra dette generelle 

billede. Således er det karakteristisk for eleverne i ny mesterlære inden for både smedeuddannelsen 

og tjeneruddannelsen, at de karaktermæssigt har klaret sig lidt bedre end eleverne i ordinær praktik. 

Detailhandelsuddannelserne er derimod karakteriserede ved at eleverne i ny mesterlære 

karaktermæssigt har klaret sig lidt ringere end eleverne i de ordinære forløb. Forklaringen på det 

”grumsede” billede, som det statistiske materiale tegner, kan være at det i højere grad er 

arbejdsgiverne end eleverne selv, der vælger, hvem de vil have i ny mesterlære. Det er sandsynligt, 

at der indenfor de forskellige fag er forskellige rekrutteringsstrategier, som både afspejler 

karakteren af de arbejdsopgaver, eleverne forventes at kunne udføre og om det pågældende fag er 

karakteriseret ved knaphed på lærepladser eller mangel på elever. Endelig kan det have betydning 

om det pågældende fagområde har tradition for at ansætte unge i ufaglærte jobs, da dette kan være 

en oplagt mulighed, for virksomheden til at se eleven an før ny mesterlære tilbydes.  
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Del III Hvad siger eleverne selv?  
 

Om metoden 

 

Som nævnt, er undersøgelsens overordnede formål at analysere, hvorledes henholdsvis 

skoleadgangsvejen og ny mesterlære hver især influerer på elevernes motivation til at gennemføre 

en erhvervsuddannelse. Dette er blevet søgt indkredset ved at interviewe i alt 37 elever fordelt på de 

6 uddannelser, som i januar 2008 tegnede sig for det største antal elever i ny mesterlære. Skolerne 

er udvalgt således, at de repræsenterer en geografisk spredning, idet to af skolerne er beliggende i 

hovedstadsområdet, to i større provinsbyer og to i mindre provinsbyer.  

 

De elever, der er blevet interviewet, er blevet udvalgt således, at de alle på nær eleverne på 

frisøruddannelsen14 er i gang med første skoleperiode på hovedforløbet på den pågældende 

uddannelse. Eleverne er blevet udvalgt således, at der var tre på hver af de seks uddannelser, der var 

i ny mesterlære og tre i ordinære forløb. Derudover er eleverne blevet udvalget ud fra hvem, der var 

villige til at afsætte de 30-45 minutter, som interviewene typisk varede. Eleverne og skolerne er 

blevet anonymiserede. Den anvendte metode til dataindsamlingen er semistrukturerede interview. 

Valget af denne metode frem for eksempelvis observationer af henholdsvis undervisnings- og 

oplæringsforløb betyder, at det er elevernes subjektive oplevelser, der er i fokus, hvilket er relevant, 

eftersom en undersøgelse af elevernes uddannelsesmotivation udgør et væsentligt aspekt af 

analysen. Det betyder, at oplæringsansvarlige og lærer på skolen kan have andre perspektiver på de 

situationer, som eleverne beskriver. Det statistiske datamateriale åbner til mulighed for at 

sammenholde elevernes subjektive oplevelser med en mere objektiv beskrivelse af deres baggrund. 

I interviewene er der lagt vægt på at afdække følgende spørgsmål:  

 

• Hvad motiverer forskellige elever for at vælge henholdsvis skoleadgangsvejen og ny 

mesterlære? 

• Hvordan oplever eleverne virksomhedskulturen i relation til skolekulturen? 
 
• Hvilke forventninger har eleverne til oplæringsvirksomheden?  

                                                 
14 Af praktiske årsager blev interviewene taget med elever på henholdsvis 2 og 3 hovedforløb. 
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• Hvilke forventninger har eleverne til undervisningen på erhvervsskolen? 
 

I det følgende analyseres interviewmaterialet med udgangspunkt i de seks forskellige uddannelser 

med henblik på at undersøge, hvordan ny mesterlære virker på de forskellige uddannelsesretninger.  

Træfagenes byggeuddannelser 

 

De interviewede elever på tømreruddannelsen, der er i ny mesterlære er alle yngre, nemlig 

henholdsvis 21 år, 22 år og 18 år, end dem, der er på ordinære forløb, der er henholdsvis 27 år, 31 år 

og 43 år. På dette punkt adskiller de sig fra det generelle billede af eleverne på træfagenes 

byggeuddannelser, hvor eleverne på ny mesterlære generelt er ældre end eleverne i de ordinære 

praktikforløb. Således er 5 ud af 10 af eleverne i ordinær praktik 20 år eller derover, mens det 

gælder for 7 ud af 10 elever i ny mesterlære. De interviewedes forældre er typisk faglærte. En 

enkelt har en mor med en lang videregående uddannelse en anden en far med en mellemlang 

videregående uddannelse. To af eleverne, der er på henholdsvis ny mesterlære og i ordinært forløb 

har en far, som er uddannet tømrer. Det svarer godt til den samlede population på træfagenes 

byggeuddannelser, hvor det gælder at over halvdelen af eleverne har en forældre med en 

erhvervsuddannelse, mens godt hver fjerde har en videregående uddannelse. Hvad angår de 

interviewedes egen uddannelsesbaggrund, har to af dem, der er i ny mesterlære en gymnasial 

baggrund, mens den tredje på er startet i ny mesterlære direkte efter 9.klasse. Blandt eleverne i 

ordinære forløb, har en af eleverne en studentereksamen og en mellemlang videregående 

uddannelse, mens de to andre er gået ud af henholdsvis 9. og 10.klasse. Af det statistiske materiale 

fremgår det, at der er flere elever med en gymnasial baggrund på ny mesterlære (7 %) end i ordinær 

praktik (4 %).  Alle de interviewede er af dansk herkomst. Ifølge det statistiske materiale er 3 % af 

eleverne på træfagenes uddannelser af udenlandsk herkomst. Det gælder for begge adgangsvejes 

vedkommende.  

 

Valg mellem skoleadgangsvej og ny mesterlære  

 
Ny mesterlære er en relativt ny ordning, og det kan derfor ikke undre, at kendskabet til ordningen 

ikke er særlig udbredt. Således havde ingen af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen overvejet 

at starte i ny mesterlære af den simple grund, at de ikke kendte til den. Af de tre elever, som har 

valgt ny mesterlære, er der kun én, som selv har været opsøgende i forhold til at komme i ny 
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mesterlære. Han havde i forbindelse med sit uddannelsesvalg orienteret sig om ordningen på nettet. 

For de to andres vedkommende er aftalen indgået på initiativ fra mestrenes side.  

 

Selvom utallige undersøgelser (Juul 2005, Nielsen 2003, Koudahl 2005, Sørensen et al. 1980) 

dokumenterer, at eleverne på erhvervsuddannelserne foretrækker at lære ude på praktikpladsen frem 

for at lære på skolen, er det billede, som tegnes i denne undersøgelse langt mindre entydigt. Således 

fortæller en af de elever, der har valgt ny mesterlære, at han set i bakspejlet muligvis ville have 

foretrukket et ordinært grundforløb. Han oplever, at han mangler nogle af de ting, som de andre har 

lært på grundforløb som f. eks. at lægge gulv. Han er, som han selv udtrykker det, ikke så hurtig til 

det praktiske og mener, at det ville have hjulpet, hvis han havde haft mulighed for at øve sig på 

grundforløbet. Han konkluderer derfor, at ordningen primært er til fordel for mestrene, som slipper 

for at have lærlingen på skole i samtlige 20 uger på grundforløbet. En anden elev, som ligeledes er i 

ny mesterlærer, har haft den helt modsatte oplevelse. Han fortæller, at hans mester ikke vil have 

flere i ny mesterlære, da han syntes, at der var for meget rod omkring organiseringen af 

skoleopholdene. Den pågældende elev finder det ærgerligt, da han er begejstret for ordningen og 

oplever, at han lærer rigtig meget på den læreplads, han har fået. Han har været glad for ikke at 

skulle starte sit uddannelsesforløb på teknisk skole, da han beskriver sig selv som meget skoletræt 

efter at have fået sin studentereksamen. Han mener dog også, at hans positive erfaringer bl.a. 

skyldes, at han har været heldig med sin læreplads. Endelig peger han på, at en af fordelene ved ny 

mesterlæreordningen er, at han ikke behøver at bekymre sig om at finde en læreplads. 

 

Nu har det sikkert også hjulpet, at jeg er så selvkørende. Men jeg har fået lov til at 

prøve sindssygt meget. I starten regnede jeg med, at det var sådan noget med, at jeg 

skulle ud og feje efter de andre. Det er jo hvad man hører. Men jeg har fået lov til at 

lave stort set det samme som svendene. Det har jeg været sindssyg glad for. Det er 

blevet vist tillid til en. Og det har været fedt.  

 

En tredje elev, som ligeledes er glad for at have været i ny mesterlære, beskriver også sig selv som 

skoletræt. Han startede direkte i lære efter 9.klasse og fortæller, at han hverken havde evnerne eller 

lysten til at gennemføre en gymnasial uddannelse. Han syntes derfor, det var rart at få grundforløbet 

overstået på 10 uger i stedet for 20. De 10 uger syntes han forløb udmærket, og han oplevede, at det 

var spændende at arbejde med tegning. Det praktiske vil han imidlertid hellere lære ”ude i det 
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virkelige liv” frem for på skolen, hvor det ifølge ham let får karakter af leg, fordi det, de laver ikke 

skal bruges af nogen.  

 

Ingen af de tre, der har valgt den ordinære indgang, ville have valgt ny mesterlære, såfremt de 

havde haft kendskab til ordningen og haft mulighed herfor. De har alle været glade for deres 

grundforløb. En enkelt giver udtryk for, at han ikke ville have brudt sig om det intensive 

tegnekursus, som eleverne på ny mesterlære har været igennem, men at han tværtimod har været 

glad for at kunne veksle mellem tegneundervisning og praktisk undervisning. Han er oprindeligt 

uddannet kemiingeniør og fortæller, at han ikke har brugt en sav i flere år:  

 

Jeg har det bedre med at være startet på grundforløbet. Der har jeg fået en forståelse 

for det materiale, jeg skal arbejde med. Så sådan havde jeg det. Jeg er vant til at sidde 

foran en computer ved et bord, og hvis jeg så skulle være hoppet direkte ud i 

mesterlære på en virksomhed, så ville jeg godt nok have været på glatis. 

 

Han har valgt at lade sig omskole til tømrer efter en periode som arbejdsløs kemiingeniør, og han er 

godt tilfreds med sit karriereskift. På spørgsmålet om, hvorfor han så ikke valgte at blive tømrer i 

første omgang, svarer han:  

 

Jeg tror nok, at jeg dengang var mere ovre i at skulle bruge hovedet end at bruge 

hænderne, hvis man kan sige det på den måde.  For man skal selvfølgelig også bruge 

hovedet som håndværker. Og så tror jeg nok, at jeg tænkte den gang …Det er jo ikke 

den normale vej at gå fra gymnasiet til en håndværksuddannelse. Selvom der faktisk 

er tre eller fire fra min gymnasieklasse, som er blevet håndværkere, fordi det gik op 

for dem, at det boglige slet ikke var noget for dem. 

 

Han fortæller, at forældre dengang troede, at han ville vælge htx frem for det almene gymnasium, 

netop fordi det var en mere praktisk orienteret uddannelse. Når han valgte det almene gymnasium, 

skyldes det, at han den gang gerne ville have den fagrække, som udbydes på det almene 

gymnasium.  

Organisering af supplerende undervisning for elever på ny mesterlære 

 



 24 

Den beskrivelse, de tre elever giver af måden, hvorpå ny mesterlære er blevet tilrettelagt, er stort set 

enslydende. Eleven har sammen med mester været til et møde på teknisk skole med den lærer, som 

er ansvarlig for ny mesterlære. Her har man diskuteret hvilke dele af grundforløbet mester ville 

påtage sig ansvaret for og hvilke, der skulle overlades til skolen. Typisk er det de praktiske opgaver, 

virksomhederne har påtaget sig ansvaret for, mens ansvaret for at lære eleverne at tegne er blevet 

overladt til skolen. De tre elever på ny mesterlære er alle startet på skole samtidig med, at der 

startede et grundforløb, men de havde deres egen lærer (kontaktlæreren) som underviser. Da 

eleverne, i modsætning til eleverne på det ordinære grundforløb, har haft tegning hver dag, har de 

hurtigt overhalet eleverne på det grundforløb, som de startede sammen med. Samtidig har de ikke 

kunnet indhente de elever, som startede på grundforløb halvanden måned før dem. Det betyder, at 

de ikke rigtigt har følt sig hjemme på nogle af holdene og har måttet arbejde relativt selvstændigt. 

Kontaktlæreren kom ifølge eleverne ca. en gang om ugen og så til dem. De havde dog mulighed for 

at spørge lærerne på de to igangværende grundforløb til råds. I praksis har det primært været 

eleverne på det grundforløbshold, som var længst fremme, som de har støttet sig til, og disse har, 

ifølge de tre elever været flinke til at hjælpe. Selvom eleverne giver udtryk for, at de syntes, at det 

var en noget ustruktureret undervisningsform, giver de alle udtryk for, at det har fungeret godt, og at 

de har lært meget måske også mere, end hvis de havde fået en mere intensiv form for undervisning. 

For som en af dem siger, så husker man bedre, hvis man selv har været tvunget til at finde ud af 

tingene. Ikke desto mindre ville i hvert fald den ene af dem gerne have haft lidt mere undervisning.  

 

På spørgsmålet om det ikke kan være svært at mobilisere den fornødne selvdisciplin, når 

undervisningen i den grad har lagt op til, at eleverne skulle være selvkørende, svarer de tre elever 

alle benægtende. De giver udtryk for, at det, at de vidste, hvad det var, de skulle nå i løbet af 

skoleopholdet, og at det har fungeret som en gulerod for dem. Desuden har eleverne haft i 

baghovedet, at deres mester ikke måtte blive skuffet. Har man aftalt 10 uger, skal det også holdes. 

Eleverne er dog enige om, at det nok ville give problemer at anvende denne meget 

selvstændighedskrævende undervisningsform overfor helt unge elever.  

 

Ingen af de tre elever på ny mesterlære har haft problemer med at bestå den afsluttende prøve og 

dermed få adgang til hovedforløbet. En af eleverne giver imidlertid udtryk for, at han syntes det er 

mærkeligt at prøven ikke tager udgangspunkt i det, som han har arbejdet med ude på virksomheden, 

men i stedet i det, eleverne har lært på grundforløbet. Han foreslår derfor, at eleverne i ny 
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mesterlære fremover fører dagbog over de opgaver, de udfører i praktikken således, at skolen har 

mulighed for at tilpasse prøven hertil. Ingen af de tre elever har oplevet, at der er blevet foretaget en 

løbende vurdering af deres kompetencer i løbet af det første år i mesterlære.   

 

Det er ikke på baggrund af tre interview muligt at konkludere noget om, hvordan ny mesterlære 

fungerer generelt på træfagenes byggeuddannelser. De tre interview peger ikke desto mindre på, at 

ordningen repræsenterer et godt tilbud til skoletrætte elever, hvad enten disse har en kortere (9. 

klasse) eller en længere udannelsesbaggrund (hf eller studentereksamen).  

 

Fastholdelse og læring i henholdsvis ny mesterlære og i skoleadgangsvejen 

 

Det er oplagt, at elevernes motivation for at begynde på tømreruddannelsen spiller en afgørende 

rolle for de forventninger, eleverne har til uddannelsesforløbet og dermed også for deres oplevelse 

af dette.  

 

Hvad angår elevernes begrundelser for at vælge tømrerfaget, er disse forholdsvis ens. Elevernes 

uddannelsesbaggrund syntes ikke at spille noget væsentlig rolle. De tre elever, som har en 

gymnasial uddannelse bag sig og som har valgt henholdsvis ny mesterlære og skoleadgangsvejen 

begrunder alle valget af tømrerfaget med, at det er frit, afvekslende og praktisk orienteret.  

 

For den ene af eleverne, som har valgt ny mesterlære, er der tale om et eksplicit fravalg af de 

normer og den arbejdskultur, som karakteriserer det arbejdsmarked, som en gymnasial uddannelse 

kvalificerer til:  

 

Da jeg var færdig med gymnasiet, gad jeg ikke mere med bøger. Gymnasiet krævede, 

at man brugte meget af sin fritid på lektier. Der var en stræberkultur, som jeg ikke 

bryder mig så meget om. At være håndværker, det er meget mere mig. Det er helt 

vildt. Jeg kan godt lide den frie måde, det er på som håndværker. Tiden er ikke 

skemalagt som fx i gymnasiet (… ). Jeg kan godt lide håndværkerjargonen. Man 

hygger sig, syntes jeg, og har det frit. Det det kan jeg godt lide. Og så er der det med, 

at man kan arbejde ude. Men det er mest det med, at det er så frit (...). Det er lidt 
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ligesom i sløjdtimerne, hvor man gik og arbejde på en ting og bagefter kunne se, hvad 

man har lavet, i stedet for som i gymnasiet bare at lave en rapport.  

 

En anden på ny mesterlære fortæller, at hans muligheder for at bruge sin hf eksamen var begrænset, 

da hans gennemsnit ikke var så højt. Også han betoner det tilfredsstillende ved fornemmelsen af at 

få noget til at lykkes, oplevelsen af at have tegnet noget og så udføre det i praksis og opleve, at det 

passer perfekt.  

 

Begrundelserne ligner til forveksling dem, som de øvrige elever giver. Således fortæller en elev, der 

har en anden faglig uddannelse bag sig, at han godt kan lide tømrerfaget, fordi han finder det 

udfordrende at:  

 

… komme ud og så ligger der en bunke brædder, og så kan du ud fra det bygge en 

garage, et hegn eller et hus. Jeg kan godt lide at konstruere noget(...) Der er én som 

engang har fortalt mig, at det at være tømrer handler om, at kunne opfinde. Du lærer 

en masse, og så kommer du ud og står overfor en opgave, som du ikke har lært om 

nogen steder. Du skal så vide, hvordan du kan opfinde de værktøjer, som du skal 

bruge til opgaven. Det er jo meget det, det handler om. Det er derfor jeg godt kan lide 

at arbejde som tømrer og så også fordi, opgaverne hele tiden veksler. 

 

En anden elev, som ligeledes har en anden faglig uddannelse bag sig, fortæller, at han altid har 

drømt om at arbejde med træ, men tilføjer at:  

 

En ting er, om man vil det, en anden om man har evnerne 

 

Han har derfor været glad for, at han valgte skoleadgangsvejen, idet det gav ham mulighed for at 

afprøve, om det var noget, han havde anlæg for.  

Grundforløbet 

 

Som det er fremgået ovenfor, er eleverne i ny mesterlære generelt positive overfor det supplerede 

undervisningsforløb, som de har deltaget i på det første år af uddannelsen. Også de tre elever, som 
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har valgt skoleadgangsvejen, har overordnet set været tilfredse med deres grundforløb og deres 

efterfølgende praktikperiode.  

 

Det er således bemærkelsesværdigt, at grundforløbene tilsyneladende fungerer langt bedre end deres 

rygte. Elevernes oplevelser svarer ikke til de historier, de på forhånd havde hørt om, at eleverne var 

meget unge og udisciplinerede og undervisningen uden udfordringer. En af de lidt ældre elever, som 

er i gang med at omskole sig til tømrer, giver tværtimod udtryk for, at han oplevede, at der blev 

stillet store faglige krav til eleverne. Han oplever desuden, at der er meget stor forskel på eleverne 

forudsætninger, hvilket ikke mindst skyldes, at nogle af eleverne i forvejen har været ude at arbejde 

som arbejdsmænd i to til tre år, inden de startede på uddannelsen. Det har givet dem en helt anden 

faglig ballast end de elever, der som ham selv, først stifter bekendtskab med faget på skolen.  

Til gengæld fremhæver han og andre, at der er god hjælp at hente hos klassekammeraterne, hvis der 

er noget, man er i tvivl om.   

 

En anden elev, der ligeledes er ældre og har en faglig uddannelse i forvejen, fortæller, at han har 

været glad for, at der på hans grundforløb har været en blanding af ældre og helt unge elever, især 

da underviseren ikke havde prøvet at undervise før og derfor havde problemer med at opretholde 

roen i klassen:  

 

De unge opfører sig som om, alt er til debat. De burde have mere respekt for, at her 

står en fyr foran dig, som faktisk kan lære dig noget. Det har de ikke respekt for. Det 

havde jeg heller ikke, da jeg var i den alder. Bevares, jeg var skam heller ikke noget 

dydsmønster. 

 
Grundforløbet og uddannelsen i det hele taget har levet op til hans forventninger. Han føler, at han 

hele tiden lærer noget og det til trods for, at han har gået i næsten to år som arbejdsmand inden for 

faget og således kunne mange ting i forvejen. Han havde frygtet, at grundforløbet ville blive en 

gentagelse af det, han allerede havde lært. Han fortæller, at han har gjort et stort nummer ud af at 

sige til sig selv, at det er på skolen, at han lærer det rigtige:  

 

… for én ting er jo at lave noget i virkeligheden en anden at lave det fagligt korrekt. 

Jeg er glad for at lærer det rigtigt, så jeg er 100 % sikker på, at det, jeg laver, er 

ordentligt, og så er jeg i stand til at forsvare det overfor kunderne.  
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Samme elev fortæller, at han egentlig var nervøs for at skulle starte teknisk skole på grundforløbet. 

Han hadede nemlig at gå i folkeskolen, men han oplevede på teknisk skole for første gang at få 

meningsfuld undervisning. I folkeskolen oplevede han at blive stemplet som en umulig møgunge. 

Oplevelsen på teknisk skole har betydet, at han har fået et nyt syn på uddannelse efter i mange år at 

have gået rundt og troet, at han ikke var i stand til at lære noget i uddannelsessystemet.   

 

Der er en høj grad af enighed eleverne imellem, når de skal pege på noget, der evt. kan gøres bedre 

på uddannelsen. Samtlige elever lægger vægt på, at det, de lærer på skolen, skal være relevant for 

deres fremtidige arbejdsliv. Det betyder ikke, at de er afvisende overfor at lære om byggemetoder, 

som sjældent benyttes. Det kan være udmærket at lære om bindingsværk, eftersom det udgør en del 

af fagets historie, men det bør ikke fylde ret meget på uddannelsesforløbet. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at det er spændende og sjovt at prøve. Det skal også være relevant. Det samme 

gælder de almene fag som dansk og engelsk, som eleverne ikke rigtigt kan se meningen med. 

Elever, der har en gymnasial baggrund kan få merit for de almene fag, men det er ikke altid, de 

benytter sig af denne mulighed. Nogle af eleverne giver udtryk for, at de hellere vil deltage i 

undervisningen end sidde alene i kantine, hvilket er alternativet.  

  
Hvad angår matematik er holdningerne mere delte. De fleste kan godt se fagets relevans. En elev 

mener hverken, at faget giver mening i folkeskolen eller på teknisk skole:  

 
Jeg skal nok få regnet de vinkler ud alligevel. Der er andre metoder, og at jeg ikke kan 

lave brøkregning på papiret, betyder jo ikke, at jeg ikke kan arbejde med det i 

virkeligheden. Det ved jeg, at jeg kan. Matematik har aldrig givet mening for mig. Jeg 

har jo haft forretning i 5 år og kan altså udmærket regne i praksis. Jeg kan jo finde ud 

af at bruge en lommeregner. Og så kan jeg slet ikke fatte, hvorfor matematik skal være 

en del af pensum, når de samtidig har valgt, at vi ikke skal til eksamen i det. 

 

Relevansen måles således ikke kun i forhold til praksis ude på arbejdspladserne, men også i forhold 

til karaktergivning og krav til svendeprøven.  

 

Tegning kan de fleste af eleverne imidlertid godt se relevansen i, selvom de ikke mener, at de vil 

blive sat til at tegne ude på arbejdspladsen. Helt konsistent fremstår argumentationen ikke, da 
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eleverne begrunder deres positive indstilling til tegning med, at det er spændende, hvilket til 

gengæld ikke var tilstrækkelig begrundelse, da eleverne omtalte arbejdet med bindingsværk. En 

enkelt fremhæver, at han syntes at tegning er svært, og at det samtidig ikke er noget han vil få brug 

for udover til svendeprøven. Når han bruger mange kræfter på at få det lært, er det alene på grund af 

svendeprøven. Han uddyber sin holdning til tegning på følgende vis:  

  
” jeg opfatter mig mere som praktiker end som teoretiker. (….) Jeg mener, det er 

meget forskelligt, hvordan man har det med tegning. Nogen skal bare lige se på 

opgaven, så har de nærmest tegningen inde i hovedet. Det kan jeg ikke, det giver ikke 

mening for mig, men jeg kan se det praktisk, hvis jeg får træet foran mig (…) Det er 

der, jeg har min styrke. Når jeg først har prøvet at lave noget én gang, så kan jeg det. 

 

Hovedforløbet 

 
Eleverne er positive overfor vekseluddannelsesprincippet, de oplever skoleopholdene som et 

kærkomment afbræk fra hverdagen og syntes, det er fint at følges med den samme klasse gennem 

hele uddannelsesforløbet.  

 

De oplever desuden, at der er en god sammenhæng mellem det, de lærer på skolen, og det de lærer 

på virksomheden forstået på den måde, at lærerne på skolen har en god forståelse for, hvordan 

praksis er ude på virksomheden, samtidig med at eleverne oplever, at undervisningen på skole 

rummer nogle læringsmæssige potentialer, som ikke på samme måde er til stede på virksomheden. 

En af eleverne, udtrykker forskellen på følgende måde:  

 

På skolen lærer jeg om baggrunden for de ting, som jeg går og laver ude på 

virksomheden. For eksempel vådrum, som jeg flere gange har arbejdet med ude på 

virksomheden. Nu ved jeg, hvorfor det laves på den her måde. Det er meget 

tilfredsstillende, og det betyder, at jeg er i stand til at forklare det overfor kunden. 

Samtidig gør det, det også lettere at finde en løsning, hvis tingene ikke lige går efter 

bogen. Jeg ved, hvor jeg skal søge, hvis der er noget jeg er i tvivl om (….) Der er for 

eksempel Statens Byggeinstitut eller mine grundbøger, som jeg kan slå op i. 
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En anden elev fortæller, at det gode ved skolen er, at der hele tiden er en lærer til rådighed, som kan 

rette dig, når du gør noget forkert. Bagsiden ved medaljen er imidlertid, at der er mange elever om 

den samme lærer, hvilket betyder, at det godt kan være forbundet med meget ventetid, hvis man har 

brug for lærerens hjælp. Eleven mener også, lærerne finder det frustrerende, at eleverne bruger så 

meget tid på at vente på hjælp.  

 

Den største forskel på, hvordan man lærer på henholdsvis skole og i praktik, kommer ifølge 

eleverne til udtryk i forholdet til tiden. Firmaet er i modsætning til skolen, primært orienteret mod at 

tjene penge. Det er helt naturligt, for som en af eleverne udtrykker det:  

 

Det er tiden, der gør den gode håndværker. En gør-det-selv-mand kan måske nok lave 

det samme, men han vil være 100 år om det. Men når man lærer under så stressende 

vilkår, så får man det ikke ind under huden på samme måde som på skolen. Og på 

skole laves arbejdet fuldstændig efter reglerne og ned til mindste detalje. Det syntes 

jeg er fint. Den respons man får på skolen er også mere grundig.  

 
 
Eleven understreger, at svendene ude på lærepladsen også giver respons på hans arbejdsindsats. 

Eftersom de er nyudlærte og derfor har lærlingetiden i frisk erindring, er de flinke til at rose. 

Forskellen på den respons, han får på lærepladsen, og den han får på skolen, hænger sammen med, 

at det ikke er den individuelle arbejdsindsats men snarere det at kunne falde ind i en rytme, som 

tæller på arbejdspladsen.  

 
Eleverne er enige om, at der er en god sammenhæng mellem skole og praktik. De oplever, at 

lærerne på teknisk skole har et godt indblik i forholdene i branchen. Som en af dem udtrykker det:  

 

Lærerne har været gode til at få arbejdspladskulturen bragt ind på skolen. Det syntes 

jeg faktisk er ret fedt. Jeg kan godt lide skolens måde at arbejde på. At der er noget, du 

skal nå. At der er noget, du kan se frem til ligesom på arbejdet. Det er ikke som i 

gymnasiet, hvor der var en uendelig strøm af rapporter… 

 

Der syntes generelt på praktikstederne at være en forståelse for, at skoleopholdene både er nyttige 

og nødvendige. En af eleverne fremhæver således det tilfredsstillende i at komme hjem fra et 
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skoleophold og så have lært nogle ting, som man kan vise svendene. En anden fortæller, at mester 

ringer hver anden uge for at høre, hvordan det går på skolen og for lige at minde ham om, at han 

skal huske at få gode karakterer.   

 
Selvom eleverne således gennemgående oplever at vekseluddannelsesprincippet fungerer godt, så er 

der også enkelte kritikpunkter. Flere af eleverne efterlyser lidt mere information om skoleopholdene 

herunder oplysninger om, hvad de skal nå og hvilke krav og forventninger, der stilles til dem. En 

elev udtrykker det på følgende måde:  

 
Det virker lidt ustruktureret. Jeg har ikke nogen klar fornemmelse af, hvad det er jeg 

skal nå på første hovedforløb. Det er noget, der afsløres sådan hen ad vejen. Jeg ved 

godt, hvad det overordnede formål med skoleperioden er, men jeg vil gerne vide, hvad 

det er, der helt konkret forventes. Jeg ved godt, at der er mange, der siger, at der ikke 

er noget krav – at det er forskelligt fra person til person, men skolen må da have nogle 

forventninger til, hvad man skal lære på dette forløb. Der må da være nogle krav til 

eleverne og til lærerne. 

 

Sammenfatning 

 
Som det er fremgået overfor, er der ikke den store forskel på de elever, der har valgt henholdsvis ny 

mesterlære og skoleadgangsvejen hvad angår alder, uddannelsesbaggrund mv. En sandsynlig 

forklaring er, som nævnt, at kendskabet til ordningen ikke er særligt udbredt blandt de potentielle 

elever, hvilket understreges af, at ingen af de elever, der valgte det ordinære forløb, havde hørt om 

ordningen, inden de tilmelde sig grundforløbet. Dertil kommer, at i kun ét af de tre tilfælde, hvor 

eleverne var i ny mesterlære, var ordningen udtryk for et bevidst valg fra elevens side. I de to andre 

tilfælde, var ordningen kommet i stand på mesters initiativ. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, 

at ingen af eleverne i ordinær praktik giver udtryk for, at de ville have foretrukket at være i ny 

mesterlære. Det gælder heller ikke en af de meget praktisk orienterede elever, som har en lang 

praktisk erhvervserfaringen bag sig som henholdsvis skomager og ufaglært bygningsarbejder. Han 

har tværtimod oplevet grundforløbet som en positiv erfaring som står i skarp kontrast til hans 

tidligere erfaringer med uddannelsessystemet. En af dem, der har valgt ny mesterlære ville set i 

bakspejlet have foretrukket at have været på grundforløb, således at han havde kunnet opøve en vis 

praktisk rutine inden han kom ud på lærepladsen. Alt i alt syntes grundforløbet at være betydeligt 
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bedre end sit rygte og i det hele taget giver eleverne udtryk for, at en veksel mellem skole og 

oplæring er vigtigt for at få en tilbundsgående indsigt i fagområdet.     

 

Frisøruddannelsen 

 
Blandt de interviewede elever på frisøruddannelsen, er eleverne på ordinær uddannelse 

gennemgående lidt ældre (33, 28 og 24 år) end de elever, som har valgt ny mesterlære (25, 22 og 25 

år). Halvdelen af de interviewede er drenge. Blandt elever, som har valgt skoleadgangsvejen, er der 

to med en gymnasial baggrund. Den ene har studentereksamen, den anden et afbrudt hf-forløb bag 

sig. Den tredje elev har et afbrudt grundforløb bag sig fra landtransportskolen. Blandt eleverne på 

ny mesterlære har en af eleverne afsluttet en anden erhvervsuddannelse. Hvad angår forældrenes 

uddannelsesbaggrund spænder denne fra ufaglært til universitetsuddannet. To af eleverne har 

forældre af udenlandsk herkomst.   

 

Af det statistiske datamateriale fremgår det, at der i populationen som sådan, ikke er væsentlige 

aldersforskelle mellem eleverne på ny mesterlære og elever, der er startet ad skoleadgangsvejen. I 

begge tilfælde er godt halvdelen 20 år eller derover. Henholdsvis 4 % og 5 % af de elever, som har 

valgt skoleadgangsvejen og ny mesterlære, har en gymnasial uddannelse bag sig og endnu færre har 

en gennemført en anden erhvervsuddannelse, inden de startede på frisøruddannelsen (ca. 2 % 

indenfor begge uddannelsesretninger). Eleverne kommer typisk fra faglærte hjem15. Det gælder for 

begge indgangsveje, at 6 ud af 10 elever. Frisørfaget er som nævnt en typisk kvindeuddannelse. 

Denne tendens er mest markant blandt elever, der har valgt skoleadgangsvejen, hvor kun 7 % af 

drenge, mens drengene udgør 11 % af eleverne i ny mesterlære, hvilket muligvis kan hænge 

sammen med, at det, ifølge de interviewede elever, er lettere for drenge at få læreplads.  

Andelen af elever af udenlandsk herkomst udgør godt 5 % for elever på skoleadgangsvejen og 4 % 

blandt elever på ny mesterlære. Karaktermæssigt ligner gruppen af frisørelever, der har valgt 

skoleadgangsvejen gennemsnittet for samtlige ni udvalgte uddannelser til sammen.  

 

Valg mellem skoleadgangsvej og ny mesterlære  

 

                                                 
15 Dvs. fra hjem hvor det højeste uddannelsesniveau blandt forældrene er faglært. Har en af forældrene en faglært 
baggrund, men en anden en videregående vil hjemmet ikke i denne sammenhæng blive betegnet som faglært.  
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Ligesom det var tilfældet for tømrerelevernes vedkommende, gælder det også for frisøreleverne, at 

initiativet til indgåelse af kontrakter inden for ny mesterlære primært er mestrenes. I visse tilfælde 

indgås der kontrakt inden for ny mesterlære, efter at den pågældende elev er startet i et grundforløb. 

Således fortæller en af eleverne, at hun blev taget ud af grundforløbet to uger inden hun skulle 

afslutte sit grundforløb. For hende betyder indgåelse af kontrakten indenfor ny mesterlære derfor i 

realiteten, at hun har fået forlænget sit samlede uddannelsesforløb, med 18 uger, hvilket hun er lidt 

ærgerlig over i dag. Dengang hun indgik kontrakten, var hun ikke tilstrækkeligt inde i reglerne og 

var bare glad for at få en læreplads. Lærepladsen var imidlertid en skuffelse. Hun lærte ikke ret 

meget.  Mange af de ting, hun blev prøvet i, havde hun ikke haft mulighed for at afprøve på 

lærepladsen. Hun bestod dog prøven og fik dermed adgang til at fortsætte på hovedforløbet. Hun 

har nu fundet en anden læreplads, som hun er begejstret for og beskriver sin nuværende mester som 

”verdens bedste”.  

 

En anden elev fortæller, at han gik og fejede i den salon, hvor han havde fået lovning på en kontrakt 

indenfor ny mesterlære, i ni måneder inden kontrakten blev underskrevet, og så blev han fyret 15 

dage efter. Han har nu fundet en anden læreplads, som han er meget glad for. Den tredje af eleverne 

i ny mesterlære fortæller, at han fra starten har været meget tilfreds med sin læreplads, og at han er 

glad for at være sluppet for grundforløbet. Han fik lagt en plan for sit uddannelsesforløb, og det har 

fungeret fint.     

 

I det hele taget fortæller eleverne, at det er svært af få en læreplads. Det kræver, at man selv er 

udfarende, især hvis man er ung og kvinde. Eleverne fortæller, at drengene generelt har lettere ved 

at få læreplads end pigerne, og at tidligere erhvervserfaring også tæller positivt.  

 

Altså en praktikplads på en uge, det var jo ikke så svært, men så er spørgsmålet jo om, 

de også tager elever, og det er ikke altid, de gør det.  Frisører de er meget…ja hvad 

skal man sige, de er meget sådan … se mig og her er jeg, og de er meget åbne. Man 

skal bare være i lynfart hele tiden. Man skal gøre det, og så skal man gøre det. Man 

skal hele tiden lave noget. Jeg tror, at jeg bare var mig selv, så derfor var det lidt svært 

for mig at finde en læreplads. Jeg er ikke så snaksaglig. Og det går frisører meget op i. 

De går også meget op i ens tøj, ens hår, og det skal være smart. De bedømmer meget 

på udseende. 
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Den pågældende elev, følte sig dårligt behandlet på den første læreplads hun fik, men den hun har 

fået siden, er hun glad for.   

 

Blandt de elever, som har valgt skolegangsvejen, fortæller den ene, at han ville have foretrukket at 

have været i ny mesterlære. En anden af eleverne fortæller til gengæld, at han nødig ville have 

undværet grundforløbet, idet der var så meget, han ikke havde kendskab til, fordi han ikke på 

samme måde som pigerne har indblik i frisør- og modeverdenen.  

 

Pigerne de ved hvordan man glatter man hår, hvordan føntørrer man hår, hvordan det 

er make-up-mæssigt. Da vi startede make-up timen, så lagde læreren ikke lige mærke 

til, at jeg var der, så hun lagde bare sådan hårdt ud…en eye-liner, hvad fanden er det, 

tænke jeg. Det skulle de lige vænne sig til, at der måske kom nogle andre spørgsmål, 

end de lige var vant til. Men jeg tror egentlig, at de syntes, at det var fedt, for så får 

man det jo lige fra en anden vinkel, ikke?  

 

Kun en af eleverne på ny mesterlære har deltaget i supplerende undervisning, som led i ny 

mesterlære. Den pågældende elev har været på URO-forløbet, som er det første skoleophold på 

hovedforløbet. Han er samtidig den eneste, der eksplicit giver udtryk for, at der blev lagt en plan i 

forbindelse med kontraktindgåelsen.  Det skyldes sandsynligvis, at han er den eneste af de tre 

interviewede elever på ny mesterlære, som ikke har været på grundforløb, inden han indgik en 

kontrakt omkring ny mesterlære.  

 

Valg af frisørfaget 

 

Flere af eleverne fortæller, at de var skoletrætte, da de var færdige med grundskolen. De to af 

eleverne, som har en gymnasial baggrund, og som begge har valgt skoleadgangsvejen, fortæller, at 

de har det godt med at være på skolebænken igen. Den ene, som har en studentereksamen fortæller, 

at det var hendes forældre, som opfordrede hende til at få en studentereksamen, hvilket hun er 

taknemmelig for, da hun regner med, at den på et eller andet tidspunkt vil være hende til nytte. Hun 

havde oprindeligt overvejet at læse statskundskab på universitetet med valgte i sidste ende teknisk 

skole, fordi hun, som hun udtrykker det, ” tørstede efter at komme ud og tjene penge”. For andre var 
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valget af frisøruddannelsen begrundet i, at de ikke kunne komme ind på drømmeuddannelsen enten 

fordi karaktererne var for lave (politiet), eller fordi de var for unge (brandmand). En af drengene 

fortæller, at han blev opfodret til at søge ind på frisøruddannelsen af en veninde, som selv gik på 

uddannelsen, mens en anden dreng fortæller, at valget var tilfældigt. Han ville egentlig have været 

brandmand, men så blev han opmærksom på en annonce for et ”åbent-hus-arrangement” på 

frisøruddannelsen.  Det var mest af nysgerrighed, at han og to andre kammerater mødte op, men han 

endte med at melde sig til grundforløbet og blev overrasket over at finde ud af, hvor spændende det 

egentlig var. Samtidig lykkedes det ham at få læreplads allerede i starten af grundforløbet.  

 

Den begrundelse eleverne giver for, valget af frisørfaget er temmelig enslydende uanset om 

eleverne har valgt skoleadgangsvejen eller ny mesterlære, men vægtningen af de enkelte elementer 

er forskellig. For nogle er det vigtigste at få mulighed for at bruge sine hænder, dvs. at det er det 

rent håndværksmæssige, der er i fokus. Stort set alle elever betoner de kreative sider af faget, som 

består i at vælge den rette frisure til kunden samt i at sætte sit personlige præg på frisuren. Eleverne 

betoner, at frisuren udgør en vigtig del af et menneskes personlighed, og at det betyder langt mere 

end det tøj, vedkommende har på. Det betyder, at det ikke er nok at kunne de forskellige teknikker. 

Man skal også ”kunne læse den person, som sidder i frisørstolen”, dvs. kunne finde en frisure som 

både passer til, hvor meget tid kunden agter at bruge på at sætte frisuren om morgenen, og er i 

overensstemmelse med de signaler, kunden ønsker at sende. Frisørfaget kræver derfor en vis portion 

menneskekundskab. For en af de interviewede er det netop de psykologiske aspekter ved 

frisørfaget, som tiltrækker:  

 

Altså, jeg vil sige, at jeg kan godt lide den menneskelige kontakt. Og jeg kan godt lide 

det psykologiske aspekt i det, Altså, at der kommer en kunde og sætter sig ned i stolen 

og forventer, at jeg kan vide præcist, hvad hun tænker, og hvilke billeder hun har oppe 

i hovedet. Det syntes jeg er en udfordring. 

 

Samtlige elever fremhæver det positive ved, at jobbet er afvekslende, idet man har med mennesker 

at gøre, hvilket betyder, at der ikke er to dage, som er ens.  

 
To af eleverne har i forvejen en uddannelse indenfor kontor, den ene, som er startet i ny mesterlære, 

begrunder sit valg af frisøruddannelsen med, at hun følte, at der skete for lidt indenfor butiksfaget, 

som hun har arbejdet indenfor i 5 år. Drømmen om at blive frisør har altid ligget og luret, og hun 
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bestemte sig derfor til at starte på grundforløbet men indså, at hun nok ville få svært ved at få 

læreplads og havde ikke rigtig mod på at skrive de 200 ansøgninger, som hun havde hørt var 

almindeligt. Hun blev derfor glad, da hun fik mulighed for at komme i ny mesterlære, selvom hun 

egentlig var meget tæt på at afslutte grundforløbet. Den anden har tidligere været ansat i 

reklamebranchen, en branche, som hun beskriver, som værende præget af stress, og hvor man hele 

tiden skal være ”langt fremme i skoene”. Det syntes hun var sjovt i et stykke tid, men på længere 

sigt følte hun ikke, at det var noget for hende.  

 

Jeg har fundet en meget større ro inden i mig selv som frisør, for den måde, jeg har 

travlt på nu, det er indenfor arbejdstiderne, men når jeg så går hjem, så har jeg fri. 

Hvor, når man sidder på kontor, så ved man, at der ligger en bunke, og jeg havde 

nærmest en blok liggende ved siden af sengen, så jeg kunne vågne om natten og så 

tænke ups, jeg skal huske at ringe til ham om morgenen….så stressfaktoren er en 

anden. 

  

Interviewer: Ja, for der kan vel også godt være stress på en salon? 

 

Det kan der sagtens være, men det syntes jeg jo også er spændende, fordi det er jo 

altid der, man er nødt til at bruge sit hovedet lidt også, og det er selvfølgelig…, når 

man er boglig, så kan man måske godt savne det med at bruge hovedet, og det kan 

også godt blive for kreativt. Og det er så dér, jeg syntes det er sjovt, når der sker 

noget. Men jeg ved også, at når dagen er omme, og jeg kan gå hjem, så kan jeg drosle 

ned igen, så behøver jeg ikke at tænke mere over det. 

 

Blandt minuserne fremhæves arbejdstiderne, som går ud over fritiden og fx gør det svært at spille 

fodbold på amatørbasis. Desuden fremhæves det anstrengende i at skulle stå så meget op i løbet af 

en dag og arbejde koncentreret. En af de mandlige elever påpeger, at det godt kan blive lidt rigeligt 

med al den hårsnak og syntes i det hele taget, at faget er lige lovligt feminint, som han udtrykker 

det.  

Oplevelse af lærepladsen 
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Som i alle andre brancher gælder det, at lærlingene starter med at få tildelt de mere rutineprægede 

opgaver i starten af uddannelsesforløbet, for så senere at få de mere krævende opgaver. En elev 

beskriver det typiske forløb således:  

 

Når man starter i lære så kan man godt sige, at man fungerer som en slags 

rengøringskone. Man sørger for, at det med håndklæderne, det kører, og så vasker 

man hår. Det går der så 3-6 måneder med. Derefter får man lov til at farve og klippe 

kunder til halv pris, indtil de syntes, at man er forholdsvis god.  

 
Selve oplæringen foregår på den måde, at lærlingen inden han går i gang fortæller mester, hvad han 

har tænkt sig at gøre, og så kan han spørge, hvis der er noget han kommer i tvivl om. Mester 

kommer hen og kigger undervejs. Eleven syntes, det er en god måde at lære på, for som han siger:  

 

Jeg er sådan lidt forsigtigt anlagt, så hvis ikke jeg både bliver presset og har det der 

sikkerhedsnet, at der er nogen, du kan spørge, så kommer jeg ikke videre, for så kører 

jeg lidt i det samme hele tiden. Jeg er typen, der hele tiden tager den sikre løsning 

frem for at risikere noget. 

 

På spørgsmålet om han har oplevet det som et pres at skulle klippe rigtige kunder, svarer han   

 

Det har det været i perioder, for du har hele tiden det der tik, tik, tik, klokken der kører 

inden i hovedet på dig, for der kommer altså nye kunder lige om lidt. I starten var du 

ikke helt med på tiden og sådan noget, og det er et megapres fordi, der sidder jo en og 

venter. Man er bagud hele dagen igennem, indtil du ligesom er kommet op i niveau. 

Men så bliver du presset igen, for så bliver der lige taget et kvarter af den tid, du har.  

 

Ligesom der er forskel på lærepladserne, er der også forskel på, hvor gode de ansatte er til at lære 

fra sig. Det handler ikke kun om, hvor højt lærepladsen prioriterer oplæringen af eleverne men også 

om, at det kan være svært at sætte ord på det, man laver, hvis man har 30 års rutine i det. Det kan 

derfor være noget af en udfordring at skulle oplære en ny i faget fra grunden af. En elev fortæller, at 

det, at han er startet i ny mesterlære, har fået de ansatte på salonen til i højere grad at tænke over, 

hvordan de udfører deres arbejde. Han spørger om mange ting, som de ansatte har svært ved at 
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svare på. Han tror, at hans mester er blevet overrasket over, hvor stor en opgave der er, at oplære en 

elev helt fra grunden og tvivler på, at det er noget hans mester vil gentage.  

 

Den pågældende elev understreger, at han mener, at det er vigtigt, at mesteren er klar over hvilket  

ansvar, det indebærer at have elever i ny mesterlære. Selv oplever han, at de andre har haft mange 

ting på grundforløbet, som han ikke har haft.  

 

Over halvdelen af de interviewede elever har skiftet læreplads, enten fordi de ikke kom overens 

med deres chef, som hele tiden skældte ud og eller fordi de ikke fik tilstrækkelig mange 

frisørfaglige opgaver og derfor ikke følte, at de lærte noget. Flere af de interviewede har skiftet 

læreplads sammen med en kollega, som har fået nyt job og ad den vej skaffet dem en læreplads det 

nye sted. Det er ifølge eleverne relativt let at få en ny læreplads, hvis man allerede er i gang med 

hovedforløbet, idet kravene til oplæring dermed ikke er så store, som hvis eleven kommer direkte 

fra grundforløbet. Ifølge en af eleverne er det bedst at være på en lille salon frem for på en af de 

smarte frisørkæder, hvor man ikke får lov til at prøve så meget. Hun fortæller, at hun i det første 

halvandet år af læretiden stort set ikke bestilte andet end at feje og vaske håndklæder. Hun brød sig 

heller ikke om de sociale omgangsformer på salonen og var frygtelig nervøs hver gang, hun skulle 

på skoleophold, fordi hun dér blev konfronteret med, hvor lidt hun kunne i forhold til de andre på 

holdet. Hun gjorde derfor op med sig selv, at enten måtte hun finde en anden læreplads eller også en 

anden uddannelse. Hun valgte det første og er meget tilfreds med sin nuværende læreplads, selvom 

hun stadig føler, at der er mange ting, hun mangler at få styr på. Hun er derfor glad for, at hendes 

læremester stiller salonen til rådighed, således at hun har mulighed for at øve sig uden for 

arbejdstiden, hvor der også er en assistent, som kan hjælpe hende.  

 

En af de interviewede fortæller, at for hende er det vigtigste ved en læreplads arbejdsmiljøet, dvs. at 

kemien mellem de ansatte passer sammen. Hun mener, at der er en sammenhæng mellem, hvad man 

selv giver, og hvad man får til gengæld, og hun oplever ikke, at hun bliver udnyttet, men at hun får 

lov til at arbejde på lige fod med assistenterne. Hendes chef er god til at give ansvar fra sig. For 

eksempel har hun fået lov til at stå for indkøb af frisørprodukter til salonen. På lærepladsen foregår 

oplæringen primært som ”Learning by doing”, og ved at hun stiller spørgsmål og får feed-back på 

det, hun laver. Samtidig understreger hun, at det at være en god frisør ikke kun handler om teknik. 

Mange af kunderne kommer tilbage fordi, de kan lide én som person.  
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Forskellen er nok, at når jeg er på min arbejdsplads, så er det Learning by doing. Jeg 

får lov til selv at løse en opgave. Jeg får at vide, ”gør det”, og så behøver jeg ikke at 

stille så mange spørgsmål til, hvordan jeg skal gøre det. Jeg løser opgaven, og så får 

jeg en feed-back bagefter. Er opgaven rigtig løst eller er den forkert løst. Der kan man 

sige, at her ude på skolen, der er der mange regler, man skal holde sig til. Man skal 

huske at gøre sådan, og så skal man have handsker på, og så skal man det ene og det 

andet. Der er mange begrænsninger, og det syntes jeg måske begrænser mig sådan lidt 

kreativt og fagligt, fordi jeg ikke sådan kan gøre det selv og i mit eget tempo eller i 

den rækkefølge, som jeg ønsker at gøre det i. 

 
Hun fortæller videre:  

 
De største læremestre, det er jo kunderne selv. Det nytter ikke noget, at jeg kan en 

eller anden teknik eller smart frisure, hvis det bare ikke er det, kunden vil have, og det 

jeg lærer allermest af, det er at spørge ind til kundens behov. Og finde ud af, hvad er 

hun for en type. Jeg skal jo ikke lave en eller anden smart frisure på hende, hvis hun er 

mor til fem, som skal skynde sig ud af døren om morgenen og knapt nok kan nå i bad. 

Så nytter det jo ikke noget, at hun skal bruge en halv time på at sætte hår. Så det er 

egentlig hende, der lærer mig mest og så det tekniske, det kan jeg jo lige spørge min 

mester om. Hvordan skal jeg lige holde mine fingre eller lægge saksen. Men det 

visuelle, det er kunderne, der lærer mig det.      

Grundforløbet 

 
Blandt eleverne i ordinær praktik er holdningerne til grundforløbet delte. To af eleverne oplevede, 

at der var meget spildtid på grundforløbet især i starten. En af eleverne fremhæver desuden, at 

arbejdet med dukkehoveder ikke giver det samme udbytte som det at arbejde med rigtige kunder, 

idet man ikke er lige så seriøs med sit arbejde, når det bare er en dukke. Den tredje elev har været 

rigtig glad for sit grundforløb.  

 

Det var ligesom en åbenbaring for mig, at jeg sådan fandt ud af, at nu er jeg ved at 

lande på den rigtige hylde og også det at mærke, at der var noget, jeg brændte for. Så 

der var jeg slet ikke i tvivl om, at det var det rigtige, jeg havde gjort. Det er klart, at 
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når man har et fast job og siger det op og skal leve af SU, så skal man jo sådan lige 

overbevise sig selv om, at man har gjort det rigtige. Men det syntes jeg egentlig, at jeg 

ret hurtigt blev overbevist om. 

 

For sit eget vedkommende ville hun derfor ikke have undværet grundforløbet.  
 
 

Jeg syntes ikke selv, at jeg spildte tiden. Men derfor kan andre jo godt have gjort det. 

Der var da nogle forstyrrende elementer. Det har de også gjort noget ved. Nu kan man 

kun komme på grundforløb, hvis man har en læreplads, og det har sorteret meget ud. 

Der har gået rigtig mange rundt herude, som egentlig bare gik her for at få SU, er det 

min fornemmelse, men nu kan man mærke, at det er dem, der virkelig vil det.  

 

Eleverne fremhæver især psykologi, designfag og frisørteknik som fag, de har haft udbytte af på 

grundforløbet, mens andre har haft svært ved at se nytten af de rollespil, som har været en del af 

undervisningen i psykologi. En fremhæver, at det har været en udfordring, at være ene dreng på 

holdet og mener også, at det er en udfordring for lærerne, som er nødt til at tage højde for at der er 

ting, som er selvfølgeligheder for pigerne, som ikke er det for ham. Han oplever, at der er meget 

fnidder mellem pigerne, som vejer og måler hinanden, og de er meget på vagt i forhold til, om der 

er nogen, der ”stjæler” deres ideer. Han syntes, det er en befrielse, at han står lidt udenfor og ikke er 

en del af det. 

Hovedforløb 

 
Når eleverne komme på hovedforløb, viser det sig meget tydeligt, hvem der har de attraktive 

lærepladser, hvor man får lov til at prøve en masse og hvem, der bruger en stor del af tiden på at 

feje gulv og på at vaske håndklæder. Det forstærkes af den hårde konkurrence, der er eleverne 

imellem. Det har været så alvorligt, at lærerne har måttet gribe ind. En af eleverne påpeger, at 

situationen afspejler forholdene i branchen, hvor der er en klar hakkeorden, og hvor de elever, der 

er på toppen, er den som er i stand til at skaffe modeller, som er ansat i rigtige modelbureauer, og 

som for lov til at deltage i sceneshows og i internationale konkurrencer. Konkurrencementaliteten 

betyder, at der er meget fokus på svendeprøven, hvor det handler om at få medalje eller ros. 

Konkurrencen er dog ikke værre end, at eleverne er flinke til at hjælpe hinanden og gode til at 

spørge hinanden til råds. Underviserne beskrives som søde og meget omsorgsfulde. En af eleverne 
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fortæller, at den konkurrenceprægede stemning giver hende faglige mindreværdskomplekser. Bedre 

bliver det ikke af, at undervisningen i vid udstrækning lægger op til, at eleverne selv skal finde ud af 

tingene. Hun fortæller, at hun bedst kan lide, når hun bliver skubbet lidt og får at vide, hvad hun 

skal gøre. Desuden vil hun, som hun udtrykker det, gerne ”irettesættes”, når hun gør tingene forkert. 

En tredje elev fremhæver, at det er dejligt at kunne veksle mellem skole og praktik, og desuden er 

det rart at være på skole og til en afveksling have tidligt fri og fri om lørdagen.  

    

Blandt de af eleverne som er i ny mesterlære, fremhæves det positive i at få et afbræk i hverdagen, 

når man skal på skoleophold. En af eleverne efterlyser dog en bedre information om, hvad eleverne 

forventes at lære på de enkelte skoleophold. En anden fremhæver, at meget af tiden på skolen går 

med at vente på, at læreren har tid til at svare på ens spørgsmål. Der er mange, der har spørgsmål til 

læreren for, som den pågældende udtrykker det:  

 

 Ellers var der jo ingen mening i at komme på skole. 

 

En af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen, fortæller, at hun ved de første skoleophold, 

tænke; ”hold da op, så lærte jeg det, og så kan man lige gøre sådan”. Men på de senere skoleophold 

har hun ikke haft samme oplevelse:  

  

Jeg havde troet, at det var anderledes. Jeg troede, at det var sådan noget med, at vi 

lærte mere, ikke dermed sagt, at vi ikke lærer noget, men jeg havde troet, at det var 

sådan noget med, at når jeg havde været på skole, så kunne jeg fem nye teknikker, 

som jeg aldrig nogen sinde havde set før sådan lidt ligesom, når man har været på 

kursus. Men det er så ikke den måde, det kører på.  

 

Hun mener, at det hænger sammen med, at skoleopholdene er tilrettelagt således, at først lærer man 

nogle nye ting, og dernæst handler det om at bruge det. Hun savner imidlertid oplevelsen af at lære 

noget nyt, selvom hun omvendt har svært ved at pege på, hvad der kunne gøres anderledes. 

 
En tredje, som er i ny mesterlære fremhæver, at hun lærer en masse nyt af at være på skoleophold. 

Desuden sætter hun pris på at kunne snakke med nogen, der er i samme situation som hende. Hun 

syntes, det er rart, at man på skolen får mulighed for stille og roligt at blive sat ind i tingene. Hun er 

lidt nervøs for svendeprøver og frygter, at det kun bliver værre i takt med, at den rykker tættere på.    
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Forskellen på læring i skole og i praktik 

 
Ligesom eleverne på tømreruddannelsen fremhæver også frisørleverne den forskellige rolle, tiden 

spiller på henholdsvis skole og i praktikken. En af eleverne, som er i ny mesterlære, beskriver det på 

den måde, at han på skolen har mulighed for at lære tingene stille og roligt. Han syntes det er her, 

han lærer mest og på den bedste måde. Til gengæld får han erfaringen på salonen. Det er her, at han 

bliver rettet. En anden elev, som ligeledes er i ny mesterlære fortæller, at man på skolen lærer en 

del, som man næppe vil få særlig meget brug for ude på praktikvirksomheden, fx at klippe lige. 

Desuden følger man i højere grad reglerne på skolen fx i forhold til at bruge handsker. Det skal man 

lige vænne sig til, men han syntes, det er udmærket, da de samtidig er blevet undervist i de mange 

forskellige allergier, som man risikerer at udvikle, hvis ikke man passer på sig selv.  Den tredje af 

eleverne i ny mesterlære syntes, det er godt, at man på skoleopholdene får mulighed for at lære 

noget teori. Det er ikke nok alene med erfaring, påpeger han. Den teoretiske forståelse betyder, at 

man bliver mere sikker i sit arbejde, og at det bliver mindre tilfældigt, hvad man gør. På skolen 

lærer man at klippe på en anden måde end ude i salonen. Efter en klipning, skal der udarbejdes et 

klippediagram, hvoraf det fremgår, hvor man har placeret de fire forskellige grundklipninger i den 

frisure, man har lavet: 

  

Jeg hader det, fordi det er svært, men jeg tror, det er nyttigt at lære 

 
Den pågældende elev fortæller, at når man lærer på skolen, så ved man med 100 % sikkerhed, 

hvorfor man gør, som man gør, hvorimod hun godt, mens hun klipper en kunde, kan improvisere 

undervejs, hvis kunden har givet hende frie tøjler.  

 

Eleverne, som har valgt skoleadgangsvejen, beskriver skolen som stedet, hvor man lærer det 

grundlæggende. Flere af eleverne fortæller, at deres chefer følger med i, hvordan det går dem på 

skolen, og at de med jævne mellemrum får en opringning fra chefen, der gerne lige vil høre, 

hvordan det går på skolen.  

Sammenfatning 

Frisøruddannelsen er en udpræget kvindeuddannelse, som desuden er karakteriseret ved, at det 

generelt er svært at få læreplads. Ifølge eleverne er det lettere for drengene at få læreplads, hvilket 
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kunne forklare, at drengene udgør en højere andel (11 %) blandt eleverne i ny mesterlære end 

blandt eleverne i ordinær praktik (7 %). Samtidig er faget ifølge eleverne karakteriseret ved, at 

mange af eleverne skifter læreplads i løbet af uddannelsen enten på grund af det psykiske 

arbejdsmiljø på salonen, eller fordi de ikke føler, at de lærer nok. De interviewede elever på 

mesterlære adskiller sig fra mesterlæreeleverne på de øvrige uddannelser ved, at to af de tre 

interviewede elever oprindeligt er startet på grundforløbet, men senere overgået til ny mesterlære. 

Der er således kun én af eleverne, der er startet uddannelsen i ny mesterlære, og som derfor har 

skullet deltage i supplerende undervisning på skolen i løbet af det første år. Hvad angår holdningen 

til grundforløbet giver én af eleverne i ordinær praktik udtryk for, at han ville have foretrukket at 

være startet i ny mesterlære, mens de andre elever i ordinær praktik giver udtryk for, at de nødig 

ville have undværet det. Det gælder også en af de elever, som efterfølgende kom i ny mesterlære. 

Den kritik, som fremføres af grundforløbet går ud på, at der er for meget spildtid, at det er svært at 

tage arbejdet med dukkehoveder lige så seriøst, som hvis det drejer sig om en rigtig kunde, samt at 

der er en del elever på holdet, som ikke tager uddannelsen alvorlig. Blandt de positive ting 

fremhæves muligheden for at blive afklaret om, hvorvidt man har truffet det rette valg, samt 

muligheden for at lære de grundlæggende ting indenfor faget, inden man kommer ud på 

lærepladsen.  

Automekanikere 

 
Blandt de interviewede elever på automekanikeruddannelsen er flertallet under 18 år og den ældste 

28 år. Af det statistiske datamateriale fremgår det, at der på uddannelsen til mekaniker er en tendens 

til at elever på ny mesterlære er lidt ældre end elever, der er startet i skoleadgangsvejen. Således er 

7 ud af 10 elever på de ordinære forløb mellem 15 og 19 år, mens det tilsvarende gælder 6 ud af 10 

af eleverne i ny mesterlære. Samtlige af de interviewede er drenge. Det svarer godt til, at der ifølge 

det statistiske materiale er knapt 3 % piger i ordinær praktik inden for mekanikeruddannelsen og 1 

% i ny mesterlære. Ingen af de interviewede elever har en gymnasial baggrund. To har gået i 

specialklasse i grundskolen, én har været på produktionsskole og to af eleverne, (én på hver af de to 

adgangsveje), har et afbrudt grundforløb indenfor en anden indgang (landtransport og murer) bag 

sig.  Hvad angår forældrenes uddannelsesbaggrund, kommer hovedparten fra faglærte hjem. 

Halvdelen har fædre, der er uddannede mekanikere. Af det statistiske materiale fremgår det, at 

henholdsvis 2 % og 3 % af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen og ny mesterlære, har en 

gymnasial uddannelse bag sig og en tilsvarende andel har en anden erhvervsuddannelse bag sig. 
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Hvad angår forældrenes uddannelsesbaggrund kommer eleverne typisk fra faglærte hjem. Det 

gælder således 6 ud af 10 elever på begge adgangsveje.  

Valg mellem skoleadgangsvejen og ny mesterlære 

 
En af de elever, der har valgt ny mesterlære, fortæller, at han 10 år tidligere startede på 

grundforløbet på landtransportskolen, men at han afbrød forløbet, da han fandt ud af, at det indebar, 

at han skulle have undervisnings i dansk, fysik og kemi.  

 

Det skræmte mig fra vid og sans, og jeg løb skrigende bort. Det er lidt derfor, at jeg 

aldrig kom i gang igen.  

 

Han ved, at der er mange, der falder fra grundforløbet og mener, at der er mange, der ligesom ham 

har dårlige karakterer fra folkeskolen, er skoletrætte og som ikke kan forstå, at de skal på 

skolebænken igen, når de bare ønsker at komme ud og ”skrue på en bil”. Han mener ikke, at det 

gavner sådan nogle som ham at bruge 20 uger på bl.a. at blive bedre til at skrive dansk, for som han 

siger:  

 

Hvis jeg kommer ind som mekaniker, og jeg bliver presset til at lære dansk i mit 

tempo, så ved jeg godt, at jeg er i gang med dansk det næste halvandet år. Det betyder 

så, at der vil være gået ca. seks år før, jeg er udlært.  

 
En anden grund til, at han gerne ville udgå at skulle på grundforløb, var udsigten til at skulle gå 

sammen med en masse 16-19-årige. I stedet brugte han derfor et par år på forskellige former for 

ufaglært arbejde. Da ny mesterlære blev introduceret, blev han klar over, at den netop var møntet på 

sådan nogle som ham. Han fortæller imidlertid, at han har haft ”djævelsk svært” ved at komme ind 

på ordningen trods sin alder og erhvervserfaring. Den besked, som han typisk har fået, når han har 

søgt læreplads, har været, at han kunne komme igen, når han havde taget sit grundforløb.  

 
De to andre elever, som har valgt ny mesterlære, har begge gået i 10.klasse og er startet i ny 

mesterlære relativt kort tid efter, at de gik ud af grundskolen. Valget af ny mesterlære begrundes 

med, at de hellere vil have en praktisk end en boglig uddannelse. Den ene fortæller, at det med at 

sidde stille på skolebænken ikke lige var ham, og at han hellere ville ud og bestille noget. 
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Gymnasiet har han aldrig overvejet.  Han fortæller, at han lavede, hvad han skulle i grundskolen, 

men så heller ikke mere.  

 

For nogle af eleverne har det været let af få læreplads, mens det for andre har været en kamp. En af 

dem, der er i ny mesterlære, og hvis far selv er uddannet indenfor faget, fortæller, at han var i 

erhvervspraktik inden for automekanikerfaget i såvel 9. som 10.klasse. Han fik tilbudt læreplads 

begge steder. En anden, som ligeledes er i ny mesterlære, fortæller, at han fik sin læreplads gennem 

”ung i arbejde”, hvor kommunen skaffede ham en måneds praktik på et autoværksted. Fra starten 

blev det understreget, at de ikke var interesseret i at antage flere lærlinge, men det lykkedes ham 

ikke desto mindre ved ihærdig indsats at få virksomheden til alligevel at ansætte ham i ny 

mesterlære:  

 

Efter tre uger, der havde de (svendene) stort set alle været inde og sige til mester, at 

hvis der nogensinde skulle ansættes en lærling, så måtte det meget gerne være sådan 

en som mig, der kan bevæge sig lidt. 

  

Han mener, at det, der gjorde udslaget, var, at han viste motivation for at lære til forskel fra mange 

af de andre lærlinge, de har haft, som har stået over i et hjørne og hængt.  

 

Ny mesterlære er på autouddannelsen organiseret således, at skolen udarbejder en uddannelsesplan, 

hvori det bl.a. fremgår, hvad eleverne skal til prøve i for at få adgang til hovedforløbet. Prøven 

foregår på den måde, at kontaktlæreren kommer ud på værkstedet og overværer eleven udføre en 

opgave, som fx at gennemføre ”lille service” på en bil, dvs. at skifte bremser og olie. Desuden 

stiller lærerne nogle mere teoretisk betonede spørgsmål til den opgave, som eleven har udført. 

Samtlige elever på ny mesterlære fortæller, at ordningen har fungeret godt.   

 

En af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen, fortæller, at skolevejlederen prøvede at overtale 

ham til at vælge htx frem for grundforløbet med den begrundelse, at en htx-eksamen ville kunne 

være ham til nytte senere. Han valgte ikke at følge rådet, da han var skoletræt og har ikke fortrudt 

valget.  

 
Fælles for elevernes begrundelser for deres uddannelsesvalg er, at interessen for biler, er noget der 

går langt tilbage. Eleverne fremhæver desuden, at jobbet er afvekslende, samt at det er rart at kunne 



 46 

reparere sin egen og vennernes biler. En af eleverne på ny mesterlære fortæller, at hans far, der er 

uddannet lastvognsmekaniker, altid har gået ”og rodet med biler”, og at det vel er derfra, han har sin 

interesse.    

Grundforløbet 

 
Der er ingen af de elever, der har valgt ny mesterlære, som fortryder, at de ikke har været på 

grundforløb. En af dem fortæller, at han havde hørt, at det skulle være så kedeligt, at der er en 

masse larm, samt at der manglende disciplin i undervisningen. Han mener derfor, at grundforløbet 

er noget man skal undgå, hvis man kan. Han oplever også, at han ude på værkstedet har lært lige så 

meget som eleverne på grundforløbet, samt at man på værkstedet får et bedre kendskab til faget end 

på skolen.  

 

(Dem på grundforløbet,) de ved godt, hvordan det fungerer, men de ved ikke, hvordan 

det er i praksis. Men ellers kan jeg ikke mærke den store forskel, og jeg føler ikke, at 

jeg er gået glip af noget. 

  

En anden af eleverne i ny mesterlære understreger ligeledes, at han ikke føler, at han er gået glip af 

noget ved at have fravalgt grundforløbet. Hans mangelfulde danskkundskaber, mener han ikke, er 

noget problem, da han ikke skal skrive andet end korte beskeder på værkstedet. Samtidig fortæller 

han, at holdningen på værkstedet er, at livserfaring giver mere end et grundforløb.  

 

Det kan så godt være, at jeg ikke lige kan finde ud af det med bremserne og de andre 

grundlæggende ting, som de har lært på grundforløbet, men jeg kan finde ud af at 

bruge værktøjet, hvor de siger, at de har haft lærlinge, der har været på grundforløb og 

ikke ved, hvordan man skal holde på en skruetrækker. Det man har fået at vide om 

selve bilen og alle de der skoleting, det kan jeg godt mærke, at jeg mangler.   

 
Han nævner, at de på grundforløbet har lært at tegne et diagram over ledningsforløbet. Det er noget 

han først skal til at lære nu, hvor han er på første hovedforløb, men han ser det ikke som noget 

problem, da han efter eget udsagn er rimelig hurtig til at lære, specielt hvis det er noget, der 

interesserer ham. Han er ikke desto mindre bevidst om, at der er ting, som han mangler at lære, og 

som han derfor skal indhente. Han oplever, at der ude på værkstedet er stor villighed til at lære ham, 



 47 

det han har brug for og fremhæver i det hele taget, at de har det rigtig hyggeligt og godt sammen 

ude på værkstedet.  

 

Forestillingerne om at grundforløbet er spild af tid, er en forestilling, som er udbredt ikke blot 

blandt de af eleverne, der har valgt ny mesterlære, men som syntes at være fælles for mange af de 

elever, som starter på grundforløbet. Meget tyder imidlertid på at grundforløbet er bedre end sit 

rygte. En af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen, fortæller, at han syntes, det var utrolig 

spændende. Han fik dog lidt af et chok over tempoet ude på arbejdspladsen, som er et helt andet end 

på skolen, og det syntes han godt, at skolen kunne have forberedt ham på. På arbejdspladsen 

handler det primært om at tjene penge, samtidig skal servicen selvfølgelig være i orden, således at 

kunderne kommer igen. Det har været en stor udfordring for ham at kombinere disse krav, og han 

fik da også i starten at vide, at han var alt for langsom. Han mener, at der på skolen var afsat alt for 

lang tid til opgaverne. Det er det eneste rigtige minus, han kan komme i tanke om ved 

grundforløber. Fagligt og indholdsmæssigt syntes han derimod, at forløbet var fint og lærerne flinke 

og dygtige. Desuden syntes han, at kammeratskabet var et vigtigt udbytte af grundforløbet. Det var 

rart at være sammen med nogle, der ville det samme som en selv, og som har samme interesser. 

Han oplevede dog også, at der var en del af eleverne. som ikke var særlig engagerede i hverken 

faget eller undervisningen. Set i bakspejlet mener han, at det netop var de useriøse, der endte med 

ikke at få læreplads.   

 

En anden af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen, har ligeledes været glad for grundforløbet. 

Han understreger, at oplevelsen af grundforløbet står i skarp kontrast til hans oplevelser fra 

grundskolen, som var præget af mobning og af faglige nederlag. På grundforløbet klarede han sig 

imidlertid godt. Selvom hans forløb oprindeligt var planlagt til at vare 40 uger, gennemførte han det 

på 22 uger. Adspurgt om han ville have foretrukket at have været i ny mesterlære, svarer han 

benægtende og begrunder det med, at han i så fald ville have mistet nogle faglige ting, og at han 

desuden har været godt tilfreds med sit grundforløb. Sammenlignet med den læreplads han fik, 

oplevede han grundforløbet som langt mere udfordrende, idet han på lærepladsen stort ikke fik lov 

til at lave andet end de mest rutineprægede opgaver så som at feje og klargøre biler.  

 

Mesterlære 
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Bortset fra den elev, som er refereret ovenfor, og som er blevet fyret fra sin læreplads og har anlagt 

sag mod denne via fagforeningen, er de øvrige elever alle meget glade for deres lærepladser. De har 

et godt forhold til deres mestre og til de øvrige ansatte. En af eleverne, som har valgt 

skoleadgangsvejen, fortæller, at han føler, at han lærer noget, hver dag i praktikken, om ikke andet 

så kan han udfordre sig selv i forhold til, hvor hurtigt han kan gøre tingene. En anden, som er i ny 

mesterlære fortæller, at han syntes, at han får en god respons på det, han laver, og at de ansatte er 

gode til at komme med ideer til hvordan, han kan gøre det bedre en anden gang. Oplæringen foregår 

typisk på den måde, at han får tildelt en opgave, som han går i gang med på egen hånd. Der kommer 

kun nogen over at kigger, hvis han decideret har brug for hjælp. Han fortæller, at han får tildelt 

nogle rimelig store opgaver på arbejdspladsen, hvilket ikke er normalt for en lærling, men det er 

ikke noget, han selv beder om.  

 

Jeg går bare ind og siger;  hvad skal jeg lave, og så springer jeg ud i det med begge 

ben, uanset hvad det er (… ). Vores mester han er sådan lidt med, hvis han står og 

laver en bil, så kan han finde på at sige: hej, det her, det skal du sgu’ lige se. Det siger 

svendene også: Prøv lige at kom herover at se, hvis de syntes, der er noget, jeg skal 

lære.   

 

En anden elev, som har fået merit for dele af grundforløbet, fortæller, at han har fået læreplads via 

en kammerats far. Han oplever, at han har stor indflydelse på, hvad det er for opgaver, han får tildelt 

ude på arbejdspladsen:  

 

Hvis der er noget, jeg gerne vil, og de kan høre, at det er noget, jeg har viden og 

forstand på, så tør de godt sætte mig til det.  

 

Hvor udfordrende opgaver, man får tildelt, afhænger ifølge eleverne i højere grad af hvor meget 

initiativ og engagement, den enkelte udviser end af, hvor lagt den pågældende er i sit 

uddannelsesforløb. Der er tale om en form for byttehandel, hvor engagement og initiativ belønnes 

med spændende og udfordrende arbejdsopgaver.  
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Det kræver noget at kunne begå sig på en læreplads. Det handler om at vise initiativ og interesse og 

om at finde en passende balance mellem at finde ud af tingene selv og spørge sig frem, når man kan 

se, at der er én, som har tid til at forklare én tingene.  

Hovedforløb 

 
En af lærlinge i ny mesterlære fortæller, at han ikke bare havde fået at vide, at grundforløbet var 

kedeligt, men at det også gjaldt skoleforløbene på hovedforløbet, og som han siger:  

 

Det vil jeg til dels give dem ret i, især er det kedeligt, hvis man er hurtig. Det er heller 

ikke altid let at tage det seriøst, når man skal arbejde på sådan nogle ledningsborde. 

  

Han mener også, at hans mester hellere end gerne ville slippe for skoleforløbene, således at 

lærlingene kunne være på værkstedet hele tiden. Hans mester bakker dog op om hans skoleforløb og 

spørger til, hvad de lærer på skolen.  Fordi han er i ny mesterlære, er hans skoleophold kommet til 

at ligge meget tæt på hinanden, idet der kun er en uge mellem første og andet skoleforløb, hvilket 

skyldes, at dem, som han er på hold med nu, ikke er så langt i forløbet som ham.   

 

En af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen, fortæller, at man lærer det praktiske langt bedre 

ude på værkstedet end i skolens værksted. Til gengæld kan han godt lide de almene fag. Dansk, som 

han fik 12 til afgangsprøvet i folkeskolen, er hans yndlingsfag, og han kunne godt tænke sig, at der 

var noget mere fremmedsprogsundervisning på hovedforløbet. Eksempelvis mener han, at det er  

nyttigt at kunne slå op i tyske manualer.  

 

En af de lidt ældre elever, som er i ny mesterlære, men som tidligere har været på grundforløb på 

landtransportskolen, fortæller, at han tror, at der er stor forskel på, hvordan stemningen er på 

grundforløbet og på hovedforløbet:  

 

Folk har lært at opføre sig ordentligt ude på pladsen. De har lært, at man godt kan lave 

sjov, men at når der skal være ro, så skal der være ro. På grundforløbet var de mest 

orienteret mod hvornår, der var pause. Sådan har det ikke været her. 
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Han fortæller, at hans mester ikke mente, at de ville kunne lære ham noget på skolen, da han i 

forvejen er godt med fagligt. Han oplever det dog ikke, som et problem, at der er områder, som han 

i forvejen kan til punkt og prikke, idet han så bruger tiden på at hjælpe de andre elever. For som han 

siger” en kæde er aldrig stæerkere end dens svageste led”, og læreren skal også have den svage 

med, så derfor kan man lige så godt hjælpe, så holdet kan komme videre.   

 

En anden elev, som ligeledes er i ny mesterlære og derfor er på skole for første gang, fortæller, at 

teknisk skole er noget helt andet end folkeskolen. Her kan man godt snakke sammen samtidig med, 

at man bestiller noget. Han vil nu alligevel hellere være ude på værkstedet, hvor han syntes, at han 

lærer tingene lige så godt, selvom han indrømmer, at de er bedre til at forklare tingene på skolen 

end ude på værkstedet. På skolen lærer han teorien bag de praktiske procedurer, men han mener 

sagtens, han kan nøjes med at få tingene vist ude på værkstedet, selvom det selvfølgelig er rart også 

at få den teoretiske forståelse. Han syntes, det er rart at møde andre unge på skolen, men tilføjer, at 

han har det fint socialt sammen med sin mester og de andre ansatte på lærepladsen. Han syntes, det 

er godt, at de har engelsk på skoleopholdende så længe, det er relateret til mekanikerfaget og ikke 

ligner undervisningen i folkeskolen for meget.  

 

En af eleverne, som har valgt ny mesterlære, oplever, at der er ting, som skolen er bedre til at lære 

eleverne end praktikpladsen. At lære at bruge et multimeter og håndtere ledningsdiagrammer er 

eksempelvis ikke noget, der er tid til at lære i den travle hverdag ude på virksomheden. Han 

fortæller, at der har åbnet sig en ny verden for ham, efter at han er begyndt på skole, idet han har 

opdaget, at han faktisk kan meget mere, end han selv vidste. Selvom han kun har været på skole i en 

uge, har han fundet ud af, hvordan han kan tilpasse ledningsnettet i sin bil ved at klippe det op og 

lodde det sammen igen.  

 

Det var bare ved, at jeg fik nogle oplysninger fra læreren, det var kun et par ord, der 

skulle til, og så kunne jeg selv regne resten ud. Og det vidste jeg slet ikke, at jeg 

kunne. Det er jo meget sjovt at tænke på, syntes jeg godt nok. Jeg er i hvert fald meget 

overrasket.” 
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Interviewer: Er det du siger, at du har haft nogle erfaringer fra din skolegang, som gør, 

at du ikke tidligere har haft den selvtillid i forhold til, at du i virkeligheden kan en hel 

masse? 

 

Det kan du godt kalde det. Det er noget, jeg først fandt ud af, da jeg startede på skole. 

Jeg er også blevet mere glad, end jeg før har været og sådan. Jeg har altid været glad 

for at arbejde, men nu kunne jeg sagtens finde på at tage på efteruddannelseskurser. 

Jeg er blevet sindssyg motiveret af at starte her på skolen, hvor jeg kan lære noget, 

som jeg ikke kan lære ude i hverdagen. Jeg er blevet rigtig motiveret. Teknisk skole 

kan noget andet end folkeskolen. Det er jo relateret til din uddannelse. Det betyder at 

jeg gider at gå op i dét, som jeg måske ellers ikke gad, fordi jeg kan se, hvad jeg skal 

bruge det til. Det gælder fx teknisk engelsk. Alle fag er relateret til uddannelsen, og 

det er skidegodt – rigtig dejligt. Jeg kan se det nu, fordi jeg roder med noget – det kan 

de andre måske ikke, fordi de ikke roder med en bil, som jeg gør i min fritid. Jeg var 

ellers ret nervøs for at starte på skoleforløbet, fordi det ikke gik så godt sidste gang 

(han var på grundforløb på en anden erhvervsuddannelse), men det er jeg ikke nervøs 

for nu. Måske var det ikke den rigtige uddannelse, og måske var det derfor, jeg ikke 

rigtig kunne tage mig sammen dengang. Men det kan jeg godt her og også passe 

tiderne.  

 

Han fortæller, at skoleopholdet har betydet, at han nu føler sig i stand til at påtage sig flere nye 

opgaver på værkstedet.  

 

Det kunne jeg allerede se i fredags. Der begyndte jeg at rode med noget lygteværk på 

min egen bil. Og kiggede jeg efter nogle fejl på ledningsnettet, og dem fandt jeg så 

også. Og det er jo lidt utroligt, når man kun har været heroppe en uge ikke (…) Den 

oplevelse af, at jeg kan lære noget nyt, det har godt nok skubbet mig videre.  

 

En anden elev, som ligeledes er i ny mesterlære, fremhæver, at vekslen mellem skole og praktik 

fungerer godt, idet skolen tager sig af det mere teoretiske, mens lærepladsen koncentrerer sig om 

det praktiske. Han er glad for at lære teorien på skolen, for den har de fleste af de ansatte ude på 

værkstedet for længst glemt. Han syntes, at det er mekanikken, der er det spændende i 



 52 

mekanikerfaget, dvs. hvorfor tingene virker som de gør, og hvordan det hænger sammen. Han 

syntes også, at han bliver bedre til sit arbejde, når han kender teorien bag det, han laver. For 

eksempel gør det fejlfinding lettere, at man ved, hvad det er, man skal lede efter. Han syntes ikke 

teorien er så nem, som han havde forestillet sig. Når man beskæftiger sig med strøm, så handler det 

også om fysik, og det har han ikke haft i den specialklasse, han har fået i. Men så må man forsøge at 

forstå logikken bag, og det er han ifølge eget udsagn god til.  

 

En tredje elev, som ligeledes er i ny mesterlære fortæller, at han lærer mest af at stå med tingen i 

hånden, men han mener, det er forskelligt fra person til person, hvordan man lærer bedst.  

 

Ude i virksomheden, der lærer du – sådan skal du gøre, fordi det fungerer sådan og 

sådan. Og her på skolen, der lærer du lidt mere om teorien bag. (…) Jeg syntes, det er 

godt at vide, hvorfor man gør dét, og hvorfor man gør dét. Altså, jeg ville ikke være 

tryg ved, at jeg godt vidste, hvad jeg skulle gøre, men ikke vidste hvorfor?  

 

Sammenfatning 

 

Eleverne på mekanikeruddannelsen er ifølge det statistiske datamateriale gennemgående lidt yngre 

end eleverne på de ni uddannelser, samlet set. Således er 7 ud af 10 i ordinær praktik 19 år eller 

derunder, hvorimod det for samtlige ni uddannelser gælder for halvdelen af eleverne. Eleverne i ny 

mesterlære er inden for mekanikeruddannelsen lidt ældre end dem i ordinær praktik, idet 4 ud af 10 

i ny mesterlære er 20 år eller derover mens det gælder for3 ud af 10 af dem i ordinær praktik.  

 

Blandt de interviewede elever er der ingen, som har fortrudt deres valg af adgangsvej. De elever, 

der har valgt ny mesterlære, begrunder valget med dårlige skoleerfaringer, og/eller skoletræthed 

samt ønsket om en praktisk uddannelse. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at der 

blandt de interviewede også er en elev, som passer på denne karakteristik, og som har valgt 

grundforløbet og været glad for det, netop fordi grundforløbet i modsætning til grundskolen har 

været en succesoplevelse. Grundforløbet syntes ikke at have noget godt rygte, hvilket betyder, at 

eleverne ofte bliver positivt overraskede over forløbet. Såvel elever, der har gennemført 

grundforløbet som elever, der er i ny mesterlære oplever, når de kommer på hovedforløb, at der er 

visse grundlæggende kompetencer, som eleverne har tilegnet sig på grundforløbet, som eleverne i 
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ny mesterlære mangler. Ingen af eleverne ser imidlertid dette som et problem, og eleverne i ny 

mesterlære oplever til gengæld, at de er hurtigere og mere rutinerede, hvad angår det praktiske.      

Bagerelever 

 

De elever, som har valg ny mesterlære er henholdsvis 20, 19, og 17 år og er alle sluttet i 

grundskolen efter 9.klasse. Der er ingen piger blandt de elever, som har valgt ny mesterlære og de 

tre elever er alle af dansk herkomst. Eleverne kommer alle fra faglærte hjem. De elever, som har 

valgt skoleadgangsvejen er henholdsvis 19, 17 og 17 år og er ligesom de elever, der har valgt ny 

mesterlære alle gået ud af 9.klasse. To af eleverne har forældre, der faglærte eller ufaglærte, mens 

den tredjes forældre begge er lærere. De ene af de tre er kvinde og de to andre mænd med anden 

etnisk baggrund 

 

Ifølge det statistiske datamateriale har 9 ud af 10 elever indenfor bager og konditoruddannelsen, 

grundskolen som højeste uddannelsesbaggrund. Det gælder for begge adgangsveje og svarer til 

eleverne på de ni uddannelser samlet set. Knapt 3 % af dem, der har valgt skoleadgangsvejen har en 

anden erhvervsuddannelse bag sig mens det gælder 2 % af dem, som valgt ny mesterlære. Godt 3 % 

af dem der har valgt skoleadgangsvejen har enten en videregående eller en gymnasial uddannelse 

bag sig, mens det tilsvarende tal blandt dem, der har valgt ny mesterlære er 5 %. Det er 

bemærkelsesværdigt, at mens der er en ligelig kønsfordeling blandt elever, der har valgt 

skoleadgangsvejen, er der langt flere drenge blandt dem, der har valgt ny mesterlære. Således er 6 

ud af 10 elever på ny mesterlære drenge.  

 

Blandt elever der har valgt skoleadgangsvejen er 6 % af udenlandsk herkomst, mens det gælder for 

5 % af dem, der har valgt ny mesterlære. Godt halvdelen af eleverne kommer fra faglærte hjem16 2 

ud af 10 kommer fra ufaglærte hjem, tilsvarende kommer 2 ud af 10 fra hjem, hvor mindst én 

forælder der har videregående uddannelse som højeste uddannelsesbaggrund.     

 

Valg mellem skoleadgangsvejen og ny mesterlære 

Eleverne i ny mesterlære har alle tre familiemedlemmer, der arbejder indenfor bagerfaget. En har en 

far, som i sin tid startede, men ikke gennemførte uddannelsen. To af dem, har en onkel, som ejer et 

                                                 
16 Forstået som at den højeste uddannelsesbaggrund blandt forældrene er en erhvervsuddannelse 
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bageri, hvor de er kommet i lære. Fælles for de tre elever er, at de alle har dårlige skoleerfaringer. 

De to af dem, har som følge heraf ikke overvejet at fortsætte i gymnasiet, mens den tredje 

oprindeligt havde planer om at få en studentereksamen:  

 

Når jeg tænker tilbage på folkeskolen, så havde man det jo hyggeligt nok men 

dengang, der ville jeg jo hellere ud og arbejde. Jeg havde lidt svært ved det, må jeg 

indrømme. På et tidspunkt overvejede jeg at fortsætte i gymnasiet, men jeg indså, at 

det nok var for bogligt svært for mig. 

 

Hans store ønske er at blive berider, men uddannelsen kræver en studentereksamen. I stedet satser 

han nu på at få sit eget ridecenter og begyndte derfor på landbrugsuddannelsen umiddelbart efter at 

have afsluttet grundskolen. Han sprang imidlertid fra et år før eksamen, fordi han var utilfreds med 

sit læreforhold. Han har dog besluttet at vende tilbage og færdiggøre uddannelsen, så han kan få det 

grønne bevis, når han er færdig med bageruddannelsen. Uddannelsen til bager tager han for at have 

mulighed for at supplere indtægterne fra landbruget/ridecenteret ved at arbejde om natten.  

 

Grunden til, at han har valgt ny mesterlære, er, at han allerede har gennemført et grundforløb, og 

fordi han, som han udtrykker, ikke har lyst til at gå på skole sammen med en masse unge, der lige er 

gået ud af 9. klasse. Det var hans eget forslag, at han skulle i ny mesterlære, og det er hans 

opfattelse at hans mester var helt indifferent overfor, om han valgte henholdsvis den ene eller den 

anden indgang. For de to andres vedkommende er der tale om et eksplicit fravalg af skolesystemet.  

 

Ny mesterlære er organiseret på den måde, at der lægges en uddannelsesplan for det første år, hvor 

eleverne kommer på skole for at deltage i et § 26 kursus. Derudover har alle eleverne på ny 

mesterlære haft besøg af en lærer fra skolen, som observerede dem i løbet af en arbejdsdag med 

henblik på at vurdere, om de har lært det, de skulle.  

 

Samtlige elever i ordinær praktik, fortæller, at de ikke havde karakterer til at gå i gymnasiet. Det 

ærgrer den ene, da han mener, at en studentereksamen åbner flere muligheder end en faglært 

uddannelse. Ingen af de tre elever havde hørt om muligheden for at komme i ny mesterlære. Den 

ene, som har haft det svært såvel fagligt som social i grundskolen, fortæller, at hun var meget 

bekymret for, hvordan det skulle gå på grundforløbet. Hun var bange for at skulle møde nye 
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mennesker og nervøs for, om hun kunne følge med fagligt. Det gik imidlertid fint, selvom hun 

syntes, de skriftlige opgaver var svære. Hun ville ikke have undværet grundforløbet. Hun betragtede 

grundforløbet som en mulighed for at blive afklaret omkring hvor vidt bagerfaget nu også var noget 

for hende. Den anden elev ville heller ikke have undværet det, hvorimod den tredje er ambivalent 

omkring det. 

 

På spørgsmålet om eleverne oplever, at der er forskelle på, hvordan henholdsvis skoleadgangsvejen 

og ny mesterlære ruster eleverne til hovedforløbet, svarer de, at de elever, som har gennemført 

grundforløbet, typisk er lidt bedre inde i teorien. Ifølge de af eleverne, der har valgt ny mesterlære, 

har de, der har været på grundforløb lettere ved at løse de emneopgaver, de får på skolens 

hovedforløb, da de har prøvet det før. Det er dog ikke noget, der opleves som et problem og heller 

ikke noget, der får eleverne på ny mesterlære til at fortryde, at de valgte denne adgangsvej. Den 

generelle holdning er, at eleverne på grundforløbet typisk får prøvet nogle andre ting, end eleverne 

har mulighed for ude på virksomheden. Der er imidlertid generel enighed om, at eleverne på de to 

adgangsveje stort set kan det samme, når de skal på hovedforløb, selvom der selvfølgelig er nogen, 

som er hurtigere end andre. En af de negative ting ved grundforløbet, som motiverer elever, der har 

erfaring fra grundforløb på andre uddannelser, til at vælge ny mesterlære, er de mange unge, som 

ofte ikke tager undervisningen seriøst:  

 

Jeg ville helst ikke ned med nogle, der var yngre end mig selv, og når man kommer ud 

af 9. klasse, der kan jeg da selv huske tilbage, det var ikke fordi, man sådan tog det 

helt seriøst med sådan et grundforløb, for man vidste jo godt at nå ja, vi skulle jo ud i 

lære bagefter og lære det.  

 

Han kan dog godt se berettigelsen af grundforløbet, idet man på skolen lærer noget andet end ude på 

praktikstedet. Han var glad for at være på grundforløb, da han i sin tid startede på 

landbrugsuddannelsen. Han er opvokset i Gladsaxe og hans forestillinger om landbruget, havde han 

i følge eget udsagn primært fra Morten Kocks film.  

 

Begrundelser for at vælge bagerfaget 
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Hvad angår begrundelserne for at vælge bagerfaget falder disse i to kategorier. Den ene gruppe 

består af begrundelser i stil med, at vedkommende mere eller mindre altid har vidst, at han/hun ville 

være bager, eller hvor det har ”ligget i luften”, at det var det, de skulle. Denne gruppe af elever har 

typisk familie indenfor faget. Således fortæller én af de interviewede, som er i ny mesterlære hos sin 

onkel, at han havde overvejet at blive automekaniker. I stedet kom han i lære i onklens 

bagerforretning, og forklarer valget på følgende måde:  

 

…jeg tror, det var aftalt sådan lidt på forhånd, for min mor arbejder ude hos min 

onkel. Det var nærmest planlagt. Jeg har været i praktik en uge som bilmekaniker. 

Det, syntes jeg, var spændende.  

 

På spørgsmålet om hvorfor han ikke valgte at uddanne sig til automekaniker, siger han  

 

Nu havde vi sådan lidt aftalt, at jeg skulle være bager. Så må vi se, om jeg bagefter vil 

være bilmekaniker, men det er jo lang tid, man står i lære, hvis man skal have en ny 

uddannelse.  

 

Han har konkrete erfaringer med arbejdet, idet han har hjulpet sin morfar i hans bagerbutik i 

weekenderne. Han havde ikke overvejelser om at gå skoleadgangsvejen af den simple grund, at han 

ikke havde hørt om den. Han vidste ikke, at der var noget, der hed et grundforløb. Han fremhæver, 

at noget af det hyggelige ved bagerfaget er, at man kan stå og snakke sammen, mens man arbejde. 

Han kan godt forestille sig, at han også er bager om 10 år og kunne godt tænke sig at få sit eget 

bageri, når han har tjent penge nok til det.  

 

En anden fortæller, at han og hans bror har aftalt, at de med tiden skal åbne en bagerbutik sammen, 

og at der er lang tradition for at være bagere i hans familie:   

 

Mine onkler de har alle bagerier, og min bror er også bager. Så tænkte jeg, at jeg også 

ville. Vi har været bagere i generationer… 

 

Han var desuden på grundforløb med tre fra sin familie. Hans oprindelige ønske var dog ikke at 

blive bager men at uddanne sig indenfor enten VVS- eller malerfaget. Han fandt imidlertid ud af, at 
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det ikke var noget for ham.  Han forsøgte sig også hos en tømrermester, som afviste ham med den 

begrundelse, at han ikke antog indvandrere som lærlinge. Han syntes imidlertid, at bagerfaget kan 

være lige så godt som andre håndværksfag og er ikke utilfreds med sit valg.  

 

Den anden begrundelse handler om det arbejdsfællesskab, som findes på mange bagerier. Når 

eleverne bliver spurgt om, hvad det er, de finder tiltrækkende ved faget, er det typisk det kollegiale 

samvær, de fremhæver. Ingen af de interviewede har problemer med arbejdstiderne, men fremhæver 

tværtimod det hyggelige i man kan stå og sludre med svendene samtidig med, at man står og laver 

brød og wienerbrød tidligt om morgen. Én fremhæver decideret, at han fungerer bedre om natten 

end om dagen. En anden, som har været på grundforløb, fremhæver det positive i at lave ”noget 

med sine hænder og samtidig noget, som andre bliver glade for”. Hun fortæller, at hun har en drøm 

om at videreuddanne sig til konditor, så hun kan lave bryllupskager og den slags. En tredje, som 

ligeledes har været på grundforløb, fortæller, at han godt kan lide at lave mad, men har valgt 

bagerjobbet fordi, det er mindre stressende end kokkefaget.  

Grundforløbet 

 

De forventninger, eleverne har til grundforløbet er ikke overraskende præget af, hvad de har hørt fra 

kammerater og bekendte. Forventningerne er desuden ofte præget af, hvad det er for 

skoleerfaringer, eleverne har med i bagagen. Dårlige skoleerfaringer kan enten resultere i, at 

grundforløbet fravælges til fordel for ny mesterlære, men kan omvendt også resultere i en 

usikkerhed, som betyder, at eleven foretrækker at gennemføre et grundforløb, for således at blive 

bedre rustet til uddannelsen og få mulighed for at afklare, om det er det rette fag inden 

lærekontrakten underskrives. Denne type elever vil typisk foretrække de praktiske frem for de 

teoretiske fag. Der er dog ingen af eleverne, som oplever teorien som irrelevant.   

 

En af eleverne fortæller, at han var spændt, da han startede på grundforløbet. Han havde i forvejen 

fået en masse at vide om det fra forskellige kammerater, som kunne fortælle hvem, de gode lærere 

var. Hans kammerater opfordrede ham til at tage sig sammen på grundforløbet, da han ellers ville få 

problemer på hovedforløbet. Han var glad for sine 20 uger på grundforløbet.   

 

En af de andre elever, som har valgt skoleadgangsvejen, og som havde det svært i grundskolen 

fortæller, at hun godt kan lide den måde, undervisningen på teknisk skole er organiseret på. Det er 
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anderledes end i folkeskolen, hvor lærerne bare forklarede tingen. På teknisk skole får hun også lov 

til at prøve det i praksis, og der er mulighed for at stille spørgsmål til læreren og få hjælp fra de 

andre elever.   

 

De tre elever, som har gennemført grundforløbet har gennemgående været tilfredse med forløbet. 

Eleverne føler alle, at de har lært noget, selvom noget selvfølgeligt har været mere nyttigt end 

andet. De har desuden også været glade for det hold, de har gået på. To af eleverne påpeger, at de 

syntes, at noget af teorien var svært, og en del af det, de lærte, var ligegyldigt. En af dem 

fremhæver, at selvom han syntes, at han lærte nogle nyttige ting på grundforløbet, så foretrækker 

han ikke desto mindre at være ude på lærepladsen, da skoler, som han udtrykker det, ikke lige er 

ham. Han forklarer det med, at han ikke er så god til ”dansk og den slags”. Han er imidlertid heller 

ikke begejstret for sin læreplads, da den oplæringsansvarlige er hidsig og råber ad ham. De andre 

ansatte kommer han til gengæld godt ud af det med.    

Hovedforløbet 

 

Generelt giver eleverne udtryk for, at der er en del af den teori, de gennemgår på hovedforløbet, 

som er ret svært. Især er der mange, der har svært ved matematik og økonomi, men eftersom mange 

af dem har en drøm om engang at blive selvstændige, er det ikke et fag, som de vil undvære. Deres 

eventuelle forbehold overfor den teoretiske undervisning på hovedforløbet går på, at det er svært 

stof, og at man skal gøre en indsats for at følge med snarere end på, at det er kedeligt og irrelevant. 

En af eleverne giver følgende svar på spørgsmålet om, hvad han syntes om at være på hovedforløb:  

 

I det hele taget kan jeg ikke lide, at være på skole, men det bliver man nødt til hvis 

man vil have uddannelsen. 

  

En enkelt mener dog, at teorien er ”røvkedelig” men ikke desto mindre nødvendig, bl.a. fordi han 

får brug for den til svendeprøven. Desuden mener han ikke, det er tilstrækkeligt bare at kunne 

udføre opgaverne, det er også nødvendigt at forstå baggrunden for det, han gør. Han mener, at 

teorien er det vigtigste af det, de på skolen. Det praktiske han skal nok få lært ude på 

praktikpladsen.  
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Andre fremhæver, at de finder teorien spændende, idet den giver et godt grundlag for selv at 

eksperimentere og opfinde egne brødopskrifter. Selvom man måske ikke umiddelbart kan huske alt 

det, man får at vide i undervisningen, er det opfattelsen, at det vil ligge i baghovedet, selvom det 

måske ikke er noget, som man får brug for lige her og nu.  

 

Eleverne er mere forbeholdne i deres vurdering af den praktiske undervisning på grundforløbet. De 

oplever, at der går for meget spildtid med at stå og vente på, at dejen hæver, eller på at brødene er i 

ovnen. De har derfor foreslået, at de arbejder med flere produkter samtidigt, således at ventetiden 

kan minimeres. Forslaget er blevet imødekommet, med det resultat, at den praktiske undervisning er 

blevet mere intensiv.  

 

De fleste af eleverne syntes, det er rart at komme på hovedforløb og møde andre i samme situation 

som dem selv, og derudover er det rart til en afveksling ikke at skulle op om natten. En af eleverne 

klager dog over, at der er så få piger på hovedforløbet. Hun syntes godt, at tonen kan være lidt hård, 

og derudover er hun ked af, at hun skal bo på skolehjem og være så langt hjemmefra. Selvom hun 

glæder sig til at skoleopholdet er slut, syntes hun dog, at hun lærer en masse. Hun finder, at 

vekseluddannelsesprincippet er godt, idet det er noget forskelligt, man lærer på henholdsvis skole 

og i praktikken. En anden er inde på noget af det samme. Han syntes, det er godt at vide, hvad der 

sker med brødet. Han vil eksempelvis grene vide, hvorfor skorpen er sprød, når selve brødet er 

blødt indeni? Han mener, at der er mange af opgaverne på bageriet, som man sagtens kan udføre 

uden den helt store viden, til gengæld mener han, det er vigtigt, at der er mindst én på bageriet, som 

er inde i det teoretiske.  

 

Jeg kan nu meget godt lide at være på skole nu. Jeg ved ikke hvorfor, måske er det 

fordi, man er blevet ældre og også fordi, der er selvfølgelig også nogle ting, når man 

spørger ude i virksomheden om et eller andet teoretisk, som de siger: det er ikke det 

hele, de kan huske. Det kører bare på rygraden og måske nogen gange, når jeg har 

spurgt min mester, så siger han: jamen jeg ved det godt, men jeg har svært ved at 

formulere det. Og der kan man sige, at her på skolen, der er de jo vandt til at 

formulere det. Så det er en af de ting, jeg godt kan lide ved at komme på skole, at man 

kan få svaret på nogle ting, ikke?  
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Han fremhæver, at teknisk skole er noget helt andet end folkeskolen.  

Lærepladsen 

 

Der er ingen af eleverne, som har haft svært ved at finde læreplads. De fire af eleverne, som ikke er 

i lære hos familie, har alle fået læreplads ved selv at spørge sig for i forskellige bagerier. I to af 

tilfældene er forespørgslen sket på baggrund af opslag på skolen eller fordi, en lærer har henvist til 

et godt sted. På nær en elev erklærer alle elever, at de er glade for deres læreplads og syntes, at de 

lærer meget. Der er selvfølgelig forskel på den entusiasme, som mestrene lægger i 

oplæringsopgaven.  

 

En af eleverne, som er i ny mesterlære fortæller, at han langt foretrækker at være i lære som bager 

end i landbruget, hvor han oplevede det som meget ensomt. I bagerfaget er der altid nogen at 

snakke med, og det sætter han pris på. Der er især en af svendene, hvis kemi han passer godt 

sammen med, og som han derfor primært søger råd hos. Svenden er meget villig til at lære fra sig, 

for som han siger:  

 

…jo mere jeg kan lære dig, jo mindre behøver jeg selv at lave, 

 

Han syntes bagerfaget er ret let at lære, og han kan derfor godt savne udfordringer. Til gengæld er 

der på lærepladsen stor åbenhed overfor nye ideer til opskrifter, men som han siger, ”måden, man 

slår dejen op på, er jo den samme”. Han fortæller, at hans mester går meget op i oplæring:  

 

Som min mester siger, han vil gerne have, at når vi kommer ud og starter andre steder, 

at man fortæller, at man har været i lære hos ham. Det giver jo ham et skulderklap, når 

vi kan klare os, ikke? Det tror jeg, han går meget op i. Også fordi han kender mange 

andre bagermestre, og så vil han jo gerne have, at hans lærlinge kan finde ud af det, 

ikke? Men igen, han vil så også gerne have, at man lægger noget i det, hvis han skal 

lære én det. Hvis man ikke gider det, så siger han, så mister han også lysten til at lære 

fra sig. Så kan man lige så godt stoppe der. Og det syntes jeg et eller andet sted er fair 

nok (….) Jeg tror godt… nu har han jo også haft andre lærlinge… jeg tror godt, at han 

kan lide det, når han ser, hvor lagt de er nået. Som nu hvor han siger, at jeg sagtens 

ville kunne fungere ude i et bageri. Han siger tit til mig, at jeg sagtens ville kunne 
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søge et job som svend. Det tror jeg godt han kan lide, det er jo sådan set ham, der har 

lært mig op. Det er jo hans viden, jeg har fået.  

 

På spørgsmålet om hvad det er, der tiltrækker ham ved bagerfaget, svarer han:  

 

Jeg ved ikke om, det decideret er det at bage? Måske er det mere kollegerne. Jeg 

syntes ret let man kommer til at mangle udfordringer. Det er måske også fordi, jeg har 

haft en god læremester.  

 

Han nævner at det tilfredsstillende ved at være bager er, at man i modsætning til fx fabriksarbejde 

ser hvad, der komme ud af ens arbejde.  

 

Eleverne fortæller, at kravene til tempoet er højt, og at det godt kan give anledning til konflikter, 

hvis lærlingen ikke er hurtig nok. En af eleverne på ny mesterlære fortæller, at den ene af svendene 

på hans læreplads godt kan være lidt ”muggen”, og at det har givet anledning til et større skænderi 

mellem svende og mesters kone, som godt mente, at svenden kunne snakke pænt til lærlingen. 

Overordnet set er han dog tilfreds med sin læreplads:   

 

Jeg har det generelt godt, men der er nogle dage, hvis det ikke lige går hurtigt nok, så 

kan man godt mærke, at man lige bliver skubbet til. Det er ikke noget, som jeg syntes 

er så slemt. I starten, der syntes jeg, det var meget slemt.  

 

Det er ikke elevens indtryk, at den pågældende svend bryder sig om at oplære elever, men eleven 

erkender samtidig, han måske ikke selv er så hurtig som den forrige lærling. Han mener, at det 

måske skyldes, at han ikke har så meget erhvervserfaring. Han gik direkte fra grundskolen i lære. 

Især i starten syntes han derfor, det var meget slemt at være i lære og overvejede at holde op. Han 

har dog besluttet at fortsætte, fordi han nu er nået så langt. Desuden har han snakket med sin far om 

det. Hans far har selv stået i lære da han var ung og fortæller, at han stort set tilbragte det først 

læreår med at kigge på. Hans far mener, at tempoet nok skal komme med tiden.  

 

En anden fortæller, at han har en del konflikter med sin mester, som han beskriver som hidsig. Men 

han har dog hverken overvejet at holde op eller finde en anden læreplads. Som han siger:  
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Jeg svarer igen, og jeg kan også finde ud af at være hidsig, hvis det er det.  

 

En tredje fortæller, at han ligeledes har oplevet at blive råbt af på lærepladsen, når han gør noget 

dumt. Han mener, det er almindeligt og helt i orden, idet han opfatter, at det er til hans eget bedste. 

Han syntes, det er hårdt at arbejde som bager, men har ikke overvejet at holde op. Han er glad for 

sin læreplads og for sin mester. Han skal dog finde en ny læreplads, når han har været oppe til 

brødbagereksamen for at kunne få det fulde svendebrev.  

Sammenfatning 

Blandt de elever, som er i ny mesterlære begrunder to af dem valget med at de ikke bryder sig om at 

gå i skole, mens den tredje sket ikke havde hørt om skoleadgangsvejen. Blandt de elever, der har 

valgt skoleadgangsvejen er de to glade for deres valg, mens den tredje er ambivalent i forhold til, 

om han skulle have valgt ny mesterlære. Selvom valget af ny mesterlære typisk begrundes med 

ønsket om at undgå en skolepræget undervisningsform, som eleverne har dårlige erfaringer med fra 

folkeskolen, kan de samme oplevelser også være begrundelsen for at vælge grundforløbet. En elev 

fortæller således, at det netop var hendes usikkerhed, som fik hende til at vælge grundforløbet. Det 

valg har hun ikke fortrudt. Eleverne oplever, at de, der har gennemført grundforløbet typisk er bedre 

inde i teorien og har lettere ved at løse de opgaver, som de får på hovedforløbet. Der er kun en 

enkelte af eleverne, som oplever den teoretiske undervisning som irrelevant. Typisk har eleverne 

svært ved matematik og økonomi, men eftersom en del af dem har planer om med tiden at åbne 

egen butik, oplever de undervisningen som vigtig og relevant. Selvom eleverne generelt er glade for 

undervisningen på hovedforløbet, klager en del af dem over, at der er for meget ventetid, hvilket får 

tempoet på skolen til at stå i skarp kontrast til tempoet ude på lærepladsen. Det vidner om, at 

eleverne er opsatte på at få noget ud af skoleopholdene.   

Skibsbyggeruddannelsen 

 

Det statistiske materiale viser, at der blandt smedeeleverne kun er ganske få, som har en uddannelse 

ud over grundskolen, nemlig knapt 5 % blandt eleverne på ordinær uddannelse og 4 % på ny 

mesterlære. Heraf har flertallet en anden erhvervsuddannelse. Smedefaget er et typisk mandefag, 

idet kun 2 % af eleverne som har valgt skoleadgangsvejen er piger. Indenfor ny mesterlære er det 

kun 1 %. Eleverne er relativt unge. Således er 7 ud af 10 elever, der har valgt skoleadgangsvejen 19 
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år eller derunder. Det samme gælder for ny mesterlære. Elever med udenlandsk herkomst udgør 4 

% af eleverne på skoleadgangsvejen. Andelen er lidt højere blandt elever, der har valgt ny 

mesterlære, nemlig 6 %.  

 

Eleverne kommer overvejende fra hjem, hvor forældrene har en faglært baggrund. Det gælder for 

begge adgangsvejes vedkommende for 6 ud af 10 elever. Den næststørste gruppe kommer fra hjem 

hvor forældrene er ufaglærte. Denne elevgruppe tegner sig for 2 ud af 10 elever på begge 

adgangsveje. Omtrent den samme andel kommer fra hjem hvor én forælder har en videregående 

uddannelse.   

 

De tre interviewede elever, som har gennemført grundforløbet er henholdsvis 18, 18 og 19 år. 

Bortset fra en enkelt, der har en far, som er uddannet ingeniør, har elevernes forældre typisk enten 

en faglært eller ufaglært baggrund. En enkelt har en far som selv er uddannet skibsbygger. En anden 

en onkel, som er uddannet klejnsmed, men som senere har videreuddannet sig til skibsbygger. En af 

de tre elever har forældre med en anden etnisk baggrund. Blandt de interviewede eleverne, der har 

valgt ny mesterlære, er tre af dem 17 år, mens den fjerde er 23 år17. En enkelte af dem har en mor 

med en akademisk uddannelse, resten har forældre, der er enten faglærte eller ufaglærte.  

Valg mellem skoleadgangsvejen og ny mesterlære 

Ingen af eleverne i ny mesterlære havde oprindeligt overvejet at forsætte i gymnasiet, og de 

erklærer alle, at de var skoletrætte, da de forlod grundskolen. To af dem fortæller, at de har haft det 

svært med dansk, fordi de er ordblinde. En af de interviewede elever, som har gennemført 

grundforløbet fortæller, at han godt kunne lide at gå i skole, men at han havde svært ved 

sprogfagene, dansk, tysk og engelsk. De andre to fortæller, at de begge var skoletrætte, da de forlod 

grundskolen. En enkelt har dog efterfølgende fortrudt, at han ikke i grundskolen sikrede sig de 

karakterer, der skal til for at blive indstillet til gymnasiet.  

 

Nogle af eleverne fortæller, at de blev opmærksomme på ny mesterlære gennem en plakat, der 

efterlyste 180 elever på ny mesterlære til værftet. Det ser umiddelbart ud som om, at det er de mere 

bogligt stærke elever eller de lidt ælde elever med bred erhvervserfaring, som har valgt ny 

mesterlære, idet en fortæller, at hans gennemsnit fra folkeskolen lå på 8,5, en anden at hans 

                                                 
17 På skibsteknikeruddannelsen blev der i alt interviewet syv elever, eftersom der var mere end flere end seks elever, der 
meldte sig til at deltage i undersøgelsen.   
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karakterer lå på mellem 7 og 8. Det afspejler muligvis rekrutteringspolitikken på det lokale værft. 

Således fortæller en elev, at han oprindeligt søgte i ny mesterlære, men blev opfordret til at 

gennemføre grundforløbet og så søge igen med den begrundelse af hans karakterer, især i 

matematik, var for lave.      

 

To af elever, som har valgt ny mesterlære, nævner lønnen som den primære årsag til, at de har valgt 

ny mesterlære. Motivationen var for deres vedkommende ikke primært skoletræthed og dermed et 

ønske om at undgå grundforløbet.  De fremhæver, at det største minus ved skoleadgangsvejen er, at 

man ikke får løn på grundforløbet. Den ene af dem påpeger, at han også var godt tilfreds med at 

slippe for teoritimerne på grundforløbet, idet han fortsat betegner sig selv som ”skoletræt”. 

Samtidig fremhæver han, at han ikke føler sig helt blank, hvad angår de fag, grundforløbet 

indeholder, idet han har haft tegning på det grundforløb, han gennemførte indenfor træfagenes 

byggeuddannelser. Han syntes ikke, at han kan mærke forskel på de elever, som har været i ny 

mesterlære og dem, der har gennemført grundforløbet. De elever, som har været på grundforløb, har 

ikke prøvet at arbejde med de maskiner, som bruges på værftet, og det er heller ikke de samme 

materialer, der bruges henholdsvis på grundforløbet og på værftet.  

 

En af eleverne på ny mesterlære har gennemført hg inden for detail. Han har også været tilmeldt 

uddannelsen til datafagtekniker, været på produktionsskole og har desuden været inden for 

beredskabsstyrelsen. Han skaffede sig læreplads på det lokale værft ved at arbejde som ufaglært 

anhugger i seks måneder. Da han godt kunne lide kulturen på arbejdspladsen, besluttede han sig for 

at skaffe sig en læreplads her og valget faldt på skibsbyggeruddannelsen18. 

  

En anden fortæller, at han kun var interesseret i ny mesterlære. Han sendte en ansøgning, hvori han 

bl.a. gjorde opmærksom på, at han i forvejen havde familie og bekendte ude på værftet. Han har 

ikke været på skole i løbet af det første år i mesterlære, eftersom han i forvejen havde § 26 kurset. 

Oplæringen startede med, at han blev placeret i en bås med et svejseapparat. Han var igennem en 

masse test i forskellige svejseformer. Desuden lærte han at bruge en skærebrænder. Af de andre 

lærlinge havde han fået at vide, at hvis han holdt ud og hang i og ikke brokkede sig for meget, så 

ville det komme ham til gode, Det viste sig at holde stik, idet han allerede kom ud i produktionen 

efter 8 måneder mod de normale 12 måneders forberedelse i lærlingeværkstedet.  Det er hans 

                                                 
18 Uddannelsen har nu skiftet navn til skibstekniker 
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opfattelse, at opgaverne på lærlingeværkstedet bliver fordelt efter kompetence, og han fortæller, at 

han i modsætning til i folkeskolen nu føler sig som en mønsterelev. Han får derfor tildelt gode 

opgaver. Han har ikke fortrudt, at han har valgt ny mesterlære. Han mener, at man lærer nogenlunde 

det samme på de to adgangsveje.  

 

Eleverne i mesterlære starter alle på værftets lærlingeskole, som også elever, der har været på 

grundforløb skal igennem. Sidstnævnte fortæller, at lærlingeskolen minder meget om 

undervisningen på grundforløbet. De oplever, at de skal tilbringe alt for lang tid på 

lærlingeværkstedet, inden de får lov til at komme ud i produktionen. Enkelte har formået at 

forhandle sig frem til, at de kunne komme ud i produktionen efter 8-9 måneder. I dag er 

lærlingeskolen lukket, idet der ikke var penge til en renovering af udsugningen, som ville koste i 

omegnen af 2 millioner kroner. Det har den konsekvens, at oplæringsansvaret fremover vil blive 

udelegeret ud til mestrene i de enkelte afdelinger. Samtidig er det blevet gjort mere økonomisk 

attraktivt for de enkelte afdelinger at have lærlinge. Som en af eleverne fortæller:  

 

Så skal vi lige pludselig lave det samme håndværk som dem i modsætning til tidligere, 

hvor vi ikke var så attraktive. Der blev vi tildelt en eller anden opgave, som vi bare 

skulle udføre. Nu spilder de ikke tiden på at oplære os. De vinder på det.  

 

Hvorfor skibsbygger?  

 

En af de interviewede fortæller, at han længe har vidst at han ville være skibsbygger. Han har en 

far, der har arbejdet som maler på værftet i 27 år. Desuden har han været i erhvervspraktik derude.   

En anden fortæller, at han set i bakspejlet ville ønske, at han havde gjort mere ud af folkeskolen.  

Han far var ellers efter ham med lektierne:  

 

Min holdning til ham var, at han skulle passe sit arbejde og ikke blande sig. Jeg har 

ikke fulgt alle de råd, jeg har fået af mine forældre. Med dansk og matematik, når det 

blev alt for svært, så tog jeg lige alle papirerne og væk med dem. Jeg kan huske min 

sidekammerat han sad og skrev en hel masse, og jeg tænkte, hvor fanden får han det 

fra. Det er fordi, at jeg ikke har taget mig sammen helt tilbage fra de små klasser. Jeg 

har nok været skoletræt siden 3-4 klasse. Jeg gik på en skole, hvor jeg fik al mulig 
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hjælp, men som jeg siger: man kan ikke fylde vand på en flaske, hvis der er hul i den. 

Det er det samme med et menneske, hvis han ikke gider at lære noget, jamen, så kan 

du ikke lære ham noget.  

 

Han opelever, at hans forlovede, som nu går i gymnasiet, og som har planer om at læse til 

socialrådgiver, har fået meget ud af sit gymnasieforløb. Selv kunne han godt tænke sig at uddanne 

sig til folkeskolelærer og kunne derfor godt finde på at tage en gymnasial uddannelse på et 

tidspunkt. Han startede oprindeligt på grundforløb for at blive bygningssnedker, men kunne ikke få 

lærerplads 

 

Jeg fik sendt nogle ansøgninger af sted, men til sidst kom min lærer hen til mig, altså 

han var en rigtig flink person, han var også ærlig over for mig og sagde til mig, det er 

næsten umuligt at få læreplads som bygningssnedker, og der er en ting, som du skal 

vide, du skal ikke tro, at det er noget racistisk eller noget som helst. Du hedder ikke 

Jens eller Peter eller hvad det nu er. Du hedder NN og du er udlænding, og de der 

bygningssnedkere de gider i hvert fald ikke tage imod udlændinge. Og efter at have 

sendt et par ansøgninger, så jeg, at han havde ret i det, han sagde, for der var mange, 

der meldte fra og sagde, at de ikke havde brug for lærlinge eller noget som helst. Men 

så opdagede jeg lige at nogen af de steder, hvor jeg har haft ansøgninger inde, der er 

nogen, der efterfølgende er blevet ansat som lærlinge.  

 

Selvom det var bygningssnedker, han oprindeligt ville være, er han glad for 

skibsbyggeruddannelsen. Den håndværksmæssige tilfredsstillelse ved at producere noget, mener 

han er den samme inden for de to fag. Ikke desto mindre syntes han, der er en særlig glæde 

forbundet med at arbejde med træ. Det er fascinerende at tænke på alt det, man kan lave ud af de 

træer, som vokser i en skov. En anden af eleverne fortæller, at han har det lige omvendt. Han gik på 

et kombineret 10.klasse og grundforløb indenfor tømrer, men sprang fra en måned inden forløbet 

sluttede, da han fandt ud af, at tømrer slet ikke var ham. Han mener ikke at træ er et materiale, man 

kan arbejde med, sådan som man kan med metal. Træ kan man kun save i. Han kan godt lide, at 

man som skibsbygger både skal bruge hovedet og arbejde med sine hænder. Desuden fremhæves de 

gode videreuddannelsesmuligheder, som skibsbyggeruddannelsen åbner mulighed for.   
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En anden af de elever, som har været på grundforløb, havde oprindeligt planer om en uddannelse 

indenfor det pædagogiske område, men det var ikke muligt, idet han var for ordblind til at kunne 

gennemføre den gymnasiale uddannelse, som krævedes for at blive optaget på uddannelsen. 

  

Så stod jeg og kiggede sammen med min studievejleder på andre uddannelser, så 

syntes jeg skibstekniker lød interessant, og så har jeg altid fået at vide, at det er ikke 

værre end, at du altid kan holde op og prøve noget andet, hvis det ikke er noget, og så 

tænkte jeg, så prøver jeg det.  

 

Han er glad for valget, men syntes stadig at pædagogfaget, som han har været i praktik indenfor, er 

spændende. Det, der tiltrækker ham ved skibsbyggeruddannelsen er, at man er med til at producere 

nogle rigtigt store ting. Han er desuden glad for højder og finder faget håndværksmæssigt 

udfordrende. Han kan godt lide miljøet på arbejdspladsen, selvom det er meget anderledes end 

pædagogmiljøet. Han sætter pris på, at arbejdet ikke er stillesiddende, samt at man kan tale 

sammen, mens man arbejder. Han oplever at folk på arbejdspladsen går meget op i deres arbejde, og 

han deltager tit i diskussioner omkring, hvordan en bestemt opgave skal løses.  

 

En af eleverne fortæller, at selvom om lønnen tæller meget, betyder det alligevel mere, om det er en 

uddannelse han kan lide. Han mener, at hvis man bare vælger uddannelse ud fra lønnen, vil det ikke 

vare længe, før man bliver træt af den. 

 

En anden af eleverne fortæller, at han sagtens kan forestille sig at han stadig er på værftet om 10 år. 

Han kan imidlertid godt forestille sig, at han efter at have arbejdet som udlært i ca. fem år får behov 

for at arbejde med noget mere teoretisk og forestiller sig, at han måske vil videreuddanne sig til 

skibsingeniør.  

 

Grundforløbet 

 

Eleverne har lidt forskellige oplevelser af grundforløbet, men er generelt positive overfor det. En 

fortæller dog, at han i udgangspunktet hellere ville have været i ny mesterlære på grund af lønnen. 

Han havde ikke hørt så meget om grundforløbet på forhånd, men havde været i praktik på teknisk 

skole. Især den sidste del af grundforløbet, hvor der blev rettet op på nogle ting omkring 
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undervisningen, syntes han fungerede godt.  Årsagen til, at han ikke kunne komme i ny mesterlære 

var, at hans karakterer ikke var høje nok. Dem fik han imidlertid forbedret på grundforløbet. Han 

var glad for undervisningen i matematik og fortæller, at det var en stor tilfredsstillelse af få 8 til 

eksamen. Han havde svært ved tegningsforståelse og er derfor glad for at have gennemført 

grundforløb. Til gengæld oplevede han lærlingeværkstedet på værftet som en gentagelse af 

grundforløbet og mener, at et par måneder i lærlingeskolen ville have været fuldt tilstrækkeligt.  

 

En af eleverne fortæller, at han har et par kammerater, der var startet på grundforløb og som havde 

talt positivt om det. En anden elev havde lidt anderledes forventninger:  

 

Interviewer: Hvilke forventninger havde du, da du startede på grundforløbet?  

Elev: Faktisk ingen.  

Interviewer: Havde du ikke hørt noget om det på forhånd? 

Elev: Jo jeg havde fået at vide, at der var en masse pauser og intet arbejde … kun 

dårlige ting. Men det var der nu også lidt af.  

Interviewer: Blev du så positivt overrasket?  

Elev: Nej altså jo…på den måde vi blev delt op, det syntes jeg var udmærket. At dem 

der ikke gad lave noget, de måtte bare lave, hvad de havde lyst til. Men selve det 

værktøjsmæssige, det var jeg virkelig skuffet over: Det var ikke altid, at det virkede. 

Der var svejseværker, der ikke virkede, og der var ikke nok. Vi skulle ud til andre 

steder for at svejse, og vi blev kastet rundt i alle mulige lokaler, og lærerne var der 

aldrig. Han (læreren) dukkede op om morgenen, og så var han der en time, men han 

skulle have en 4-5 andre klasser samtidig, så du så ham om morgenen, og så kom han 

10 minutter før vi skulle have pause og låste os ude, hvis han ellers var der, og så gik 

han igen. 

Interviewer: Men hvad lavede I så? For I må da ikke stå og svejse alene?  

Elev: Vi havde en (elev), der var 32 år gammel, der havde været i klejnsmedebranchen 

i, jeg ved faktisk ikke i hvor mange år, så han hjalp os faktisk med alt (…). Der var 

mange folk, de kom om morgen, og så tog de hjem igen og kom tilbage, når vi fik fri. 

Interviewer: For at stemple ind og ud? 

Elev: Ja så fik de at vide, ja de har været her i dag. Så var det det (…) 

Interviewer: Du siger, at I blev delt op? 
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Elev: Ja det kan man godt kalde det, hvor man arbejder selvstændigt. Dem, der ikke 

gad lære noget, dem var lærerne ikke interesseret i. Når vi havde boglige fag som fx 

matematik, så når vi havde noget for, så .. 

Interviewer: Men var du en af dem, der lavede noget? 

Elev: Ja jeg tog det meget seriøst. Man skal have gode karakterer for at komme ind på 

X, hvis du skal være skibstekniker. Som svejser, der kan du komme ind med 

ingenting.  

Interviewer: Var det ikke svært at tage dig sammen, når der var så meget uro? 

Elev: Nej man skal bare være sammen med de rigtige elever, dem, der tager det 

seriøst. 

 

Han fortæller, at ca. halvdelen af eleverne på grundforløbet faldt fra, og at det primært var dem, der 

ikke tog grundforløbet seriøst.  Han er ikke desto mindre glad for, at han har haft grundforløbet, da 

det betød, at han ikke følte sig på bar bund, da han startede ude på værftet:  

 

Jeg vidste, hvordan et svejseværk ser ud og jeg havde en lille smule idé om tingene, 

og det syntes jeg, var det værd. Jeg syntes også, at det er forkert, at man kan tage ny 

mesterlære. At man kan springe direkte ud i det. Det forstår jeg ikke. De fleste tager 

ny mesterlære for at få lidt flere penge.  

 

Han syntes godt, at han kan mærke, at han kan noget mere end dem, der er startet i ny mesterlære. 

Omvendt erkender han, at mange af dem, der er startet i ny mesterlære er hurtigere til 

svejseøvelserne. Selvom han er glad for at have været på grundforløb, er der ting, som han savner at 

have været blevet introduceret mere grundigt til på grundforløbet som fx tic-svejsning. Han mener, 

at eleverne spilder meget tid ude på værftet med svejseøvelser, som de lige så godt kunne have haft 

på grundforløbet.  

 

Han oplevede, at der var mange elever på grundforløbet, som ikke tog uddannelsen seriøst. De giver 

efter hans mening ikke grundforløbet en chance, men venter bare på at komme i lære. De har det 

måske som en elev, der på spørgsmålet om han føler, at grundforløbet har rustet ham godt fagligt, 

svarer:  
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…jo, men jeg mener, at man først lærer tingene rigtigt ved at komme ud.  

 

Den pågældende elev mener dog, at han er blevet bedre rustet, end han ville være, hvis han ikke 

havde været på grundforløb. En anden af de elever, som ligeledes har gennemført grundforløbet 

fremhæver, at han syntes, at det er rart, at der på grundforløbet er plads til at lave fejl. Det er der 

ikke, fortæller han, når man bygger et containerskib. 

 

Hvad angår de almene fag på grundforløbet som eksempelvis matematik, så kan det være en 

anledning til at lægge grundskolens faglige nederlag bag sig og opnå nye erkendelser i forhold til 

ens evner. Således fortæller en af eleverne, at han dumpede i matematik til afgangsprøven i 

9.klasse. På teknisk skole lykkedes det ham til gengæld at få 10 til eksamen. Han har i det hele taget 

ikke fået under 8 på grundforløbet, hvilket har bidraget til at stive hans faglige selvtillid af.  

 

Lærepladsen  

 

Eleverne fortæller, at oplæringen typisk foregår på den måde, at eleven får stukket en tegning i 

hånden, og så går de i gang med opgaven. Der er så mulighed for at spørge svendene eller mester til 

råds. Svendene kan dog også godt finde på at komme over og kigge lærlingen over skulderen og 

komme med gode råd, hvis de kan se, at opgaven gribes forkert an. Der er ifølge de interviewede en 

accept på lærepladsen af, at man som lærling laver fejl, men man kan dog også risikere at blive 

skældt ud, hvis man som en af lærlingene ”smadrer for 1000 kr. materialer”. Generelt oplever 

lærlingene dog, at indstillingen er, at de er der for at lære, og eleverne oplever, at mester og 

svendene er flinke til at rose. Der er selvfølgelig forskel på mestrene, og derfor er det ifølge en af 

lærlingene rart, at man ikke er afhængig af den samme mester, men har andre, man kan gå til, hvis 

man har problemer.  

 

De fleste elever ser frem til at kunne forlade lærlingeværkstedet og komme ud og arbejde i 

produktionen. Til gengæld kan det godt være noget af en omvæltning at komme fra værkstedet til 

produktionen.  

 

Med hensyn til hvordan det er at være lærling, fortæller en af eleverne, at det ikke er sådan, at det 

altid er lærlingen, som laver kaffen eller fejer gulvet. Det deles de om. Han føler, at han er blevet 
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accepteret med det samme ude i produktionen uden, at han specielt har skullet gøre sig fortjent til 

det. Han tilføjer:  

 

Måske er det også fordi jeg ikke er sådan en popsmart én.  

 

En af eleverne på ny mesterlære fortæller, at han ikke syntes, at de opgaver, de får på 

lærlingeværkstedet, har så meget med skibsteknik at gøre. De tønder, de fabrikerer, skal godt nok 

bruges på skibet, men har primært til formål at opøve elevernes håndværksmæssige færdigheder. 

Han efterlyser, at de på værkstedet får lidt mere indsigt i værftets kerneopgaver. Denne viden har 

han til gengæld fået på hovedforløbet.  

 

Hovedforløbet 

 

De elever, som har været på grundforløb finder hovedforløbet mere udfordrende end grundforløbet. 

Både de elever, som har gennemført grundforløbet og dem, der er startet i ny mesterlære 

fremhæver, at de får mere ud af den teoretiske i tegningsforståelse, skibsterminologi og 

undervisningen i naturfag end af den praktiske undervisning på hovedforløbet. Eleverne giver 

udtryk for, at vekseluddannelsesprincippet fungerer godt. Som en af dem forklarer:  

 

Man lærer noget ude på værftet, og så kommer man herind og lærer noget praktisk og 

teoretisk. Måske forstår man det ikke lige med det samme, men når man kommer ud 

på praktikstedet, så kommer du lige omkring det. Nå det var lige der, hvor læreren 

fortalte os om det og det og det. Jamen så sidder det fast, for så har jeg hørt det, og så 

har jeg set det. Det er ligesom, når du tager en kuglepen, og du fortæller, den består af 

sådan og sådan. Prøv så lige at danne dig et billede. Aha, det kan man faktisk ikke. 

Men når jeg så ser kuglepennen, så tænker jeg, nå det er sådan, den ser ud. Og så ved 

jeg også, hvad den består af, og så sidder det bedre fast. 

 

Den pågældende elev fremhæver, at han ikke syntes, det er nok blot at få vist hvordan man gør og 

så kunne efterligne det.  

 

Interviewer: Hvorfor det er ikke nok at få vist, hvordan man gør og kunne gøre det?  
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Elev: Det er fordi, det er ikke sjovt, at jeg fx svejser eller valser, eller hvad det nu er, 

og jeg står med en tegning, som jeg ikke engang ved, hvad er til. Så står jeg jo ligesom 

en robot og svejser.  

 

Han mener, at det netop er indsigten i baggrunden for de arbejdsoperationer, man udfører, som 

adskiller den faglærte arbejder fra den ufaglærte. En anden elev er inde på noget af det samme. Han 

mener, at det giver ”værdighed” at vide noget og fremhæver, at hvis man er ufaglært, så kan man jo 

ikke mere end almindelige mennesker.  

 

En af eleverne fortæller, at han har problemer med at følge med i den danskundervisning, de har på 

grundforløbet, fordi han er stærkt ordblind. Han er derfor nervøs for den prøve, som de skal op i om 

fem uger, idet han ikke føler, at han kan tilstrækkeligt. Han synes, der er alt for meget snak i 

timerne og for lidt konkret undervisning. En anden er ligeledes nervøs for danskprøven, men han 

oplever til gengæld, at han lærer noget af undervisningen. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at 

samtlige af de elever, som giver udtryk for, at de har haft det svært med dansk i folkeskolen, alle er 

etniske danskere.  

 

En af de elever, som har været i ny mesterlære fremhæver, at han føler sig godt rustet til 

hovedforløbet. Han synes dog, det er lidt underligt, at de har lavet de samme opgaver i 

lærlingeværkstedet, som de nu sættes til på hovedforløbet. Det, synes han godt, kunne have været 

lidt bedre koordineret. Han fortæller, at han godt kan lide at arbejde efter tegning, idet det kræver, at 

man tænker sig lidt om. Desuden syntes han, at lærerne på grundforløbet var flinke og gode til at 

forklare og hjælpe. Han oplever, det hold han går på er fint nok, men giver udtryk for, at han ikke 

har savnet at være sammen med andre unge, selvom de svende, han går sammen med til hverdag, er 

ældre end ham. Han syntes faktisk, det er fint, for som han siger, så er der ikke så meget ”pjat og 

pjank”. Ungdomskultur har han rigeligt af i sin fritid.  

  

En af eleverne forklarer, at forskellen mellem at lære noget på grundforløbet og på lærepladsen bl.a. 

kommer til udtryk i de krav, der stilles til det færdige resultat. På grundforløbet skal det bare se 

nogenlunde ud, på arbejdspladsen må det maksimalt afvige en millimeter. Han synes, det sidste er 

det mest udfordrende. Dertil kommer den tilfredsstillelse, der ligger i, at man på arbejdspladsen ved, 
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at det arbejde, som man udfører, skal bruges af andre. Det betyder, at man tager opgaven lidt mere 

seriøst.  

 

En elev fortæller, at han ikke er klar over, hvad det er for forventninger, hans arbejdsgiver har til 

skoleforløbet. Han ved ikke, om de interesserer sig for de karakterer eleverne får, eller om det kun 

er i forbindelse med antagelsen af lærlinge, at karakterer har betydning.  

Sammenfatning 

Smedefaget er et typisk mandefag, og de elever, der vælger uddannelsen, er relativt unge. Det er 

måske forklaringen på, at flere elever på skibsbyggeruddannelse end på de andre uddannelse peger 

på lønnen, som en vigtig begrundelse for at vælge ny mesterlære frem for grundforløbet, idet elever 

under 18 år ikke kan få SU. Det lokale værft stiller krav om gode karakterer især i matematik. En 

enkelt elev, har således oplevet at få besked på at gennemføre grundforløbet, såfremt han ønskede, 

at komme i lære på værftet. Elever, der har været på grundforløb, fremhæver det som positivt, at 

man ikke er helt på bar bund, når man starter ude på værftet. Desuden fortæller to af eleverne om 

den personlige sejr, det er, på grundforløbet at få gode karakterer i fag, som man ikke har mestret i 

grundskolen. Eleverne kritiserer samtidig undervisningen på grundforløbet for, at læreren har været 

for lidt til stede, samt at der har været for mange elever, som ikke har taget uddannelsen seriøst. Det 

ser ud til, at der på grundforløbet sker en opdeling af eleverne i dem, der vil noget med uddannelsen 

og dem, der tilsyneladende ikke tager den seriøst. Ifølge eleverne koncentrerer lærerne sig om 

førstnævnte gruppe. Elever, der har været i ny mesterlære erkender, at eleverne på grundforløbet har 

tilegnet sig en viden og nogle færdigheder, som eleverne i ny mesterlære ikke har. Til gengæld har 

eleverne i ny mesterlære et kendskab til de maskiner og de materialer, som benyttes på værftet samt 

større træning i at svejse. Ingen af de to grupper oplever dog, at der er afgørende forskel på de 

forudsætninger, de to grupper møder op med på hovedforløbet.   

Kokkeuddannelsen 

På kokkeuddannelsen er grundskolen den højeste uddannelsesbaggrund for 9 uf af 10 eleverne 

vedkommende. Det gælder for begge adgangsvejes vedkommende. Blandt eleverne i ordinær 

praktik, har 6 % af eleverne fuldført en gymnasial uddannelse, mens det gælder for 5 % af eleverne 

i ny mesterlære.  Henholdsvis 2 % af eleverne i ordinær praktik og 3 % af eleverne i ny mesterlære 

har gennemført anden erhvervsuddannelse. Under 1 % af eleverne på de to adgangsveje har fuldført 

en videregående uddannelse. På kokkeuddannelsen er der flere drenge end piger. Det gælder i lidt 
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højere grad for eleverne på ny mesterlære (69 %) end blandt eleverne i ordinær praktik (63 %). En 

relativ stor andel af eleverne på kokkeuddannelsen er 25 år eller derover. Det gælder især for elever 

i ordinær praktik, hvor 23 % af eleverne i ordinær praktik er over 25 år, mens det tilsvarende tal for 

samtlige ni uddannelser er 16 %. For ny mesterlære gælder det, at 29 % på kokkeuddannelsen er 25 

år eller derover, mens det tilsvarende tal for samtlige ni uddannelsers vedkommende er 25 %. 

Blandt elever i ordinær praktik er der 8 % med udenlandsk herkomst, mens der i ny mesterlære er 4 

%. Knapt halvdelen af eleverne kommer fra faglærte hjem, 2 ud af 10 kommer fra ufaglærte hjem 

og 3 ud af 10 har mindst en forældre, der har en videregående uddannelse. Dette gælder for begge 

adgangsvejes vedkommende.  

 

De interviewede elever på kokkeuddannelsen er for mesterlæreelevernes vedkommende 

henholdsvis 18, 21 og 21 år. Eleverne på ordinære forløb er henholdsvis 18, 23 og 26 år. De to 

ældste har begge fået merit for grundforløbet. Tre af de interviewede er drenge og tre piger. Bortset 

fra en enkelt, hvis mor er født og opvokset i Canada, har ingen af eleverne en udenlandsk herkomst.  

Hvad angår uforældrenes uddannelsesbaggrund kommer de fleste fra en faglært baggrund. To af de 

interviewede har mødre med henholdsvis en længere videregående uddannelse og en mellemlang 

videregående uddannelse.   

 

Valg mellem skoleadgangsvej og ny mesterlære.  

 
Blandt dem, der har valgt ny mesterlære, har de to af dem gennemført grundforløb på andre 

uddannelser (brolægger og maler), men er stoppet henholdsvis to uger inden grundforløbets 

afslutning og to år henne i uddannelsen. I begge tilfælde var begrundelsen, at faget viste sig 

alligevel ikke at være noget for dem. Begge fortæller desuden, at de ikke var så ”skolemindede”. 

Den ene fortæller, at han trivedes udmærket i folkeskolen, men at han prioriterede sit fritidsjob 

højere end skolearbejdet, mens den anden elev fortæller, at han var ”lidt umulig” da han var mindre 

og har gået i specialklasse, da han er ordblind. Den tredje elev som er 18 år, har gået i 

erhvervstiende og blev tilbudt en læreplads i det køkken, hvor han var i praktik. Han fortæller, at 

han godt kunne lide at gå i folkeskolen, men at han havde problemer med dansk og derfor har gået 

til specialundervisning. Til gengæld elsker han matematik. Ligesom de to andre elever har han ikke 

på noget tidspunkt overvejet at tage en gymnasial uddannelse. Han valgte ny mesterlære efter at 

have drøftet det med skolevejlederen, som har kendt ham gennem mange år. Hun anbefalede ham at 

vælge ny mesterlære, idet han efter hendes opfattelse havde den modenhed, som kræves. Ifølge 



 75 

skolevejlederen kræver ny mesterlære, at eleven ”gider selv”, og kan finde ud af at lave noget 

derhjemme samt, at han kan mobilisere den nødvendige interesse for faget. Hvis ikke er det ifølge 

skolevejlederen bedre at vælge grundforløbet.  

 
To af de elever, som er i ordinær praktik har som nævnt fået merit for grundforløbet. Den ene fordi 

hun har en bachelorgrad i forvejen, og den anden fordi hun dels har en to-årig privat uddannelse 

inden for faget samt fire års relevant praktisk erhvervserfaring. Desuden har hun en hf-eksamen. 

Den tredje elev, som er 18 år, er godt tilfreds med at have gennemført grundforløbet og fortryder på 

ingen måde, at hun ikke har valgt ny mesterlære. Hun har en 10.klasseseksamen, og selvom hun 

ikke var i tvivl om, at det var kok, hun ville være, så syntes hun det var rart at få det bekræftet i 

løbet af grundforløbet.    

 

Ny mesterlære er typisk organiseret således, at en lærer fra skolen kommer ud på praktikstedet og 

vurderer hvilken supplerende undervisning, eleven har behov for. Vurderingen tager dels 

udgangspunkt i hvilke undervisningsemner, virksomheden ikke har ressourcer til at undervise i, dels 

i de forudsætninger eleven har i forvejen. Elevens karakterer og eksamensbeviser fra grundskolen 

inddrages i bedømmelsen, og nogle elever vil således skulle deltage i undervisning i dansk i løbet af 

uddannelsens første år. Det har imidlertid ikke været tilfældet for de interviewede elevers 

vedkommende. De har til gengæld alle været på § 26 uges kursus og på kursus i naturfag og i 

hygiejne. For den ene elevs vedkommende er skoleundervisningen foregået på den måde, at han har 

deltaget i den pågældende undervisning på et almindeligt grundforløb. Det har betydet, at han har 

været på skole ca. to dage om ugen i 3-4 timer. Han er godt tilfreds med, at der ikke har været tale 

om et samlet koncentreret skoleophold, men at der i stedet har været tale om en veksel mellem skole 

og praktik, som har betydet, at han har kunnet spørge de ansatte til råds omkring de emner, som han 

er blevet undervist i på skolen. Desuden mener han, at han hurtigere ville være kørt træt samt glemt 

stoffet, hvis han havde været igennem et mere koncentreret forløb. Han kunne dog godt have tænkt 

sig, at undervisningen havde været tilrettelagt således, at der var tale om hele undervisningsdage, 

men han har forståelse for, at det ikke har kunnet lade sig gøre. De to andre elever har haft 

koncentreret undervisning i de pågældende fag og har været sammen med andre elever i ny 

mesterlære bl.a. fra tjeneruddannelsen. Eleverne har alle været oppe til en kompetencevurdering, 

hvor de har skullet lave en klassisk ret som indeholdt 3-4 tilberedningsmetoder og en efterfølgende 

mundtlig prøve i teorien.       
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Begrundelse for valg af kokkefaget 

 
Flere af eleverne fortæller, at de har familiemedlemmer, som er kokke. Bortset fra den elev, som har 

en bachelorgrad, har ingen af eleverne i udgangspunkt overvejet en videregående uddannelse. De 

fire af dem fortæller, at de heller ikke har overvejet en gymnasial uddannelse. En fortæller, at hun 

gennemførte hf, selvom hun allerede da vidste, at hun ikke ville læse videre, men at hun i stedet 

ville ud og ”arbejde med fingrene”.  

 

I stedet for bare at gå og drive den af, mens jeg fandt ud af, hvad jeg ville, så tog jeg 

hf. Alle de andre gik på hf eller i gymnasiet og så tænkte jeg, det gør jeg da også bare.    

 
Hun fortæller, at hun godt kunne lide at gå på hf og sagtens kunne finde på at studere, nu hvor hun 

er blevet ældre. Hun understreger, at for hende er valget af kokkeuddannelsen ikke et fravalg af en 

boglig uddannelse, men derimod et tilvalg af en praktisk uddannelse. Hun havde lyst til at komme 

ud og arbejde og til, at der skulle ”ske noget”. Hun er imidlertid glad for sin hf-eksamen, som hun 

mener, er god at have i baghånden.  

  

Også for den anden ”merit-elev” har der været tale om et tilvalg af en praktisk uddannelse. Hun 

fandt, at hun manglede et praktisk aspekt i sin bacheloruddannelse i sundhed og ernæring. Hun 

syntes også på mange måder, at kokkeuddannelsen peger frem mod mere spændende jobs, end 

hendes bacheloruddannelse gør. Årsagen til, at hun ikke i første omgang valgte kokkefaget, var, at 

hun ikke dengang troede, at hun var så praktisk orienteret, som hun senere har fundet ud af. I første 

omgang satser hun på at bruge uddannelsen til at få arbejde som kok. På længere sigt mener hun, at 

der vil være gode muligheder for at kombinere de to uddannelser.  

 

For to af eleverne, der begge er 18 år, har kokkefaget været det eneste fag, de overhovedet har 

overvejet. De er i henholdsvis ordinær praktik og i ny mesterlære og har været på 

brobygningsforløb og erhvervstiende, inden de startede deres uddannelsesforløb. For andre har 

vejen til kokkefaget været mindre direkte. To er således startet på andre erhvervsuddannelser, som 

de har afbrudt og har bl.a. arbejdet som ufaglærte tjenere.  

 

Eleverne har alle fået opbakning til deres uddannelsesvalg hjemmefra, selvom enkelte af dem, har 

diskuteret de forskellige ulemper ved faget så som arbejdstiderne igennem med deres forældre. En 
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enkelt af eleverne fortæller, at hans forældre er lykkelige over, at han endelig har fundet en 

uddannelse, som han brænder for. Han har haft problemer i grundskolen. Alle hans søskende er 

veluddannede, og han har derfor været underlagt et pres for at få en uddannelse og dermed noget at 

falde tilbage på. Til gengæld har forældrene ikke stillet krav til uddannelsens art.  

 

Når eleverne skal pege på, hvad det er, der gør kokkefaget tiltrækkende, er det tempoet og den 

stressende atmosfære, som fremhæves. Der er imidlertid de samme faktorer, som er medvirkende 

til, at mange forlader faget efter en årrække. Det er eleverne helt på det rene med.    

 
Det tiltrækkende ved tempoet i køkkenet er ifølge eleverne, at tiden går hurtigt i modsætning til på 

skolen samt den udfordring, der ligger i at have overblik og få tingene ”til at klappe”. En vigtig del 

af kokkeuddannelsen handler ifølge eleverne om at lære at arbejde under pres.  

 

Grundforløbet 

 
Eftersom to af eleverne i ordinær praktik har fået merit for grundforløbet, er der kun en enkelt af de 

interviewede elever, som har erfaringer med grundforløbet. Hun startede først på et hold, hvor der 

var mange unge ligesom hende selv. Hun oplevede imidlertid, at stemningen på holdet var meget 

useriøs og fik lov til at skifte til et hold, som var langt mere aldersmæssigt blandet. Her var den 

ældste 41 år, og holdet fungerede rigtig godt. Hun syntes, at det var rart på grundforløbet at få et 

indtryk af, hvad det var for en uddannelse, som hun var startet på og mener også, at forløbet har 

modnet hende personligt.  

 

En af de elever, som er i ny mesterlære efterlyser nogle mere klare rammer for, hvad eleverne i ny 

mesterlære forventes at lære i løbet af det første år. Han oplevede, at de på lærestedet var lidt usikre 

på, hvad det var, der blev forventet af dem, da de ikke tidligere havde prøvet at have elever i ny 

mesterlære. Det betød, at de tog oplæringen meget seriøst. De følgende elever, som er startet i ny 

mesterlære har fået knapt så meget opmærksomhed.  

Hovedforløbet 

 

Hvad angår undervisningen på hovedforløbet, er opfattelsen generelt positiv. En af eleverne 

fremhæver, at netop fordi tidspresset er stort på lærepladsen, kan han godt savne nogle mere 
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udfordrende opgaver. På lærepladsen er det opfattelsen at de mere udfordrende ting, vil han få 

mulighed for at afprøve og lære på skoleopholdene. Efterfølgende vil han så få mulighed for at 

arbejde videre med det han har lært, når han vender tilbage til lærepladsen. Derfor følger mester og 

svende med i, hvad han lærer på de forskellige skoleophold. En anden af eleverne nævner at hun på 

skoleopholdet lærer kalkulation, hvilket hun ikke har haft mulighed for at arbejde med på 

lærepladsen.  

 

Selvom en af eleverne fremhæver, at han også lærer teori ude på praktikpladsen, mener han, at der 

er stor forskel på den måde læringen foregår ude på praktikpladsen og på skolen, selvom det 

grundlæggende er det samme. For det første arbejder han typisk med 50 kuverter på lærepladsen, 

mens det på skolen som regel drejer sig om to til fem stykker. På skolen er der tid til, at læreren kan 

overvåge det, man lærer, og man kan spørge hele tiden. Den største forskel bestå i, at man på skolen 

forbereder sig inden man går i køkkenet, hvilket betyder, at man har mulighed for at afklare 

eventuelle spørgsmål inden man går i gang. På lærepladsen indgår han i de daglige arbejdsgange, 

dvs. at det for ham handler om at falde ind i rutinerne. Desuden står der nogen parat til at redde 

tingene, hvis det går galt. På skolen har ikke sådan en livline. Her er man derimod selv ansvarlig for 

det færdige produkt. På lærepladsen er der til gengæld ikke mulighed for at tildele lærlingen det 

fulde ansvar for en ret, idet tid og råvarer sætter visse begrænsninger. Han konkluderer, at såfremt, 

der skulle afsættes mere tid til oplæringen, ville det betyde, at der skulle tages mere for retterne i 

restauranten. Da dette næppe er realistisk, finder han vekseluddannelsesprincippet er ideelt. Han 

oplever lærerne på skoleopholdet som både dygtige og engagerede. De kommenterer maden og går 

ned i mindste detalje.  

 

Nogle af de lidt ældre af eleverne syntes dog godt, at kravene til arbejdsindsats og fremmøde kunne 

være lidt højere. Desuden ville de foretrække, at de selv havde mulighed for at sammensætte 

grupperne til gruppearbejdet således, at de undgik at sidde i grupper, hvor kun halvdelen af 

gruppemedlemmerne møder op. De foretrækker typisk den noget mere lærestyrede undervisning. 

Andre peger på det positive i, at undervisningen på teknisk skole ikke bare er lagt an på, at man skal 

lytte til læreren, men at man også får mulighed for at løse konkrete opgaver.    

Lærepladsen 
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Flertallet af de interviewede elever er endog meget tilfredse med deres lærepladser. På nær en 

enkelt oplever de alle, at der fra lærepladsens side udvises et stort engagement i deres uddannelse, 

samt at de får lov til at få et ansvar. En af eleverne fortæller, at han har stået for indkøbet i fire 

dagen samt ansvaret for at sætte eleverne i gang i en periode, hvor alle svendene var sygemeldte på 

samme tid, og hvor han måtte nøjes med at være i telefonkontakt med dem. Det fungerede fint, og 

han fik meget anerkendelse for sin indsats. En anden elev, som arbejder på en af de finere 

restauranter, oplever til gengæld, at han ikke får lov til ret meget, og derfor heller ikke kan så meget 

som holdkammerater, når han møder op på skoleopholdene. Den pågældende elev oplever 

fordelingen mellem de udfordrende opgaver og de rutinemæssige som helt urimelig. Den burde 

efter vedkommendes mening rettelig være 50/50. Reelt er den ifølge eleven snarere 10/50. En del af 

forklaringen er, at det koster mange penge i råvarer og tid, hvis eleven ”dummer sig”. Ikke desto 

mindre mener han sagtens, at oplæringen kunne fungere, hvis den var organiseret på en anden 

måde, således at kokkene trådte mere og mere i baggrunden i takt med, at eleverne fik mere og mere 

erfaring. Han oplever, at kokkebranchen minder en del om modebranchen, hvor det også mere 

handler om navnet, end om hvad den pågældende person kan. Han ser dog frem til at få noget mere 

ansvar, når ham er kommet længere i uddannelsesforløbet. Han ved nemlig, at dem, der er uddannet 

på hans lærested, også er nogle af dem, der får de bedste karakterer ved svendeprøven. Han er heller 

ikke i tvivl om, at et svendebrev fra en af de velanskrevne restauranter åbner flere døre, når man er 

udlært end et svendebrev fra en mere gennemsnitlig restaurant. Selvom lærepladsen ikke hidtil har 

gået så meget op i den konkrete oplæring, så går den meget op i, hvordan eleverne klarer sig på 

skolen. 

 

De spørger hele tiden til, hvordan det går herinde og kigger i karaktererne - det er jo 

deres ry og rygte, der står på spil. For mig er det også noget af et skulderklap, at de vil 

lægge navn til ens fremtid.  

 

Han fortæller, at det lægger et vist pres på ham, som har betydet at han ikke har haft noget fravær i 

den tid skoleopholdet har varet, samt at han altid søger for at få lavet sine ting og i det hele taget 

prøver at yde sit bedste. At man ikke lærer så meget på de fine som på de almindelige restauranter, 

er en opfattelse, som deles af de andre interviewede.  
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Hvad angår fordelingen mellem de udfordrende og de mere udfordrende opgaver påpeger en af 

eleverne, at han syntes, det kan være meget rart at blive sat til at ordne grønsager en gang imellem, 

idet han slapper af, mens han gør det. Det kræver ikke så meget tankevirksomhed som det at få et 

stort arrangement til at klappe. Han syntes generelt, at der er en god balance mellem de udfordrende 

og de mere rutineprægede opgaver. Han oplever, at det ansvar han får tildelt vokser i takt med, at de 

på lærepladsen oplever, at de kan stille flere krav. Han oplever derfor også, at arbejdet bliver 

sjovere i takt med, at han lærer stadig nye ting.  

 

Mange af eleverne oplever, at tonen i køkkenet kan være hård. De fleste elever syntes, det er i 

orden, og en enkelt føler sig decideret godt tilpas med den rå men hjertelige tone.  

 

Tonen er hård. Man skal ikke være en pivskid. Man skal kunne klare et pres…de har 

givet mig en ekstra chance og taget mig, som jeg er.  

 

Han kan godt lide, at han får respons på det, han laver, og at de på arbejdspladsen er gode til at give 

ros. Han syntes sammenholdet er godt og oplever, at lærepladsen er engageret i hans uddannelse. 

Som han siger:  

 

Hvis du kan dine ting, og du gider at lære og at lytte, så får du lov til, hvad du har lyst 

til.  

 

En enkelt elev klager imidlertid over, at han føler sig udnyttet og dårligt behandlet. Han oplever 

meget sjældent at få ros, og har på en forespørgsel om snak, om hvordan han klarede sig fagligt, 

fået den besked, at så længe han ikke hørte noget, så kunne han godt regne med, at det gik godt. 

Den pågældende elev, som i forvejen har en del erfaring inden for faget oplever ikke, at der bliver 

taget hensyn hertil, men at han i stedet bliver behandlet, som om han lige havde forladt folkeskolen.    

 

Engagementet fra lærepladsens side involverer ofte også elevernes skoleophold. Det er ikke 

ualmindeligt at mester eller svendene ringer for at høre, hvordan det går på skolen, ligesom eleverne 

ofte kigger forbi lærestedet dels for at hente rent kokketøj og dels for at høre, hvordan det går på 

lærepladsen. En af eleverne fortæller, at han i starten af sin læretid gik fast sammen med de to 

samme kokke, som ind i mellem gav ham lektier for.  
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De kunne finde på at sige – læs nu det og det til i morgen, i overmorgen eller om en 

uges tid. Og så mens man står og arbejder fx fileterer, så spørger de dig ud om fisken 

og om friskhedstegn. Så du sidder ikke bare ved et bord og læser og læser, men det 

indgår i det daglige arbejde.   

 
Svendene har fortalt ham, at de syntes, det er sjovt at høre ham i stoffet og at det samtidig betyder, 

at de får genopfrisket nogle ting. Der er også situationer, hvor de er uenige om, hvordan tingene 

skal gøres, for som eleven påpeger, er kokkebogen blevet ændret siden svendene var i lære.  

 

En tredje elev, som har fået merit for grundforløbet, fortæller, at hun oplever, at hun får optimale 

muligheder for at lære på hendes læreplads. Hun skal bare sige til, hvis der er noget, hun ønsker at 

arbejde med, så bliver det indføjet i menuen. 

  

Så har vi haft et fisketema, for jeg tænkte, at man jo også skal kunne filetere en fisk, 

og så fik vi bare hele fisk hjem i en uge. Hver gang vi skulle bruge fisk, var det hele 

fisk, som skulle fileteres og tages indmad ud af, i stedet for at det kom hjem i fileter. 

Så sådan noget er der plads til, og det er jo super dejligt.  

Sammenfatning 

 

Kokkeuddannelsen er karakteriseret ved at ca. hver tredje elev er pige og ved at eleverne er noget 

ældre end på samtlige ni uddannelser tilsammen. Denne tendens er mest udpræget blandt elever i 

ordinær praktik. Kokkefaget er karakteriseret ved, at stille store krav til elevernes overblik og evne 

til at kunne funger i et stresset miljø. På nær en enkelt er de interviewede elever alle glade for deres 

lærepladser. Såvel mestre som svende beskrives som meget engagerede i elevernes uddannelse. Det 

gælder såvel de elever, som er i ny mesterlære, som dem, der er i ordinær praktik. Kun en af de 

interviewede har gennemført grundforløbet, idet de to andre i ordinær praktik har fået merit. Den 

pågældende elev fortryder ikke, at hun valgte skoleadgangsvejen. Hun bekræfter imidlertid det 

billede, som også eleverne indenfor de andre uddannelsesretninger tegner af de problemer, der kan 

være på hold, hvor der er mange unge. Hun bad derfor eksplicit om at blive flyttet fra det 

grundforløbshold, hun oprindeligt var blevet placeret på, for i stedet at følge et hold med en bredere 

aldersmæssig sammensætning.      
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Konklusion:  

 

Oplægget til denne undersøgelse rummer dels et mere snævert perspektiv i form af en undersøgelse 

af ny mesterlære som tilrettelæggelsesform. Dette fokus indbefatter bl.a. en undersøgelse af, hvem 

der vælger ny mesterlære som adgangsvej til erhvervsuddannelsernes hovedforløb. Dels lægger 

undersøgelsen op til et bredere perspektiv, der undersøger, hvordan de forskellige 

tilrettelæggelsesformer indvirker på de forskellige typer af elevers fastholdelse og læring.  

Undersøgelsen lægger således op til en komparativ undersøgelse af henholdsvis ny mesterlære og 

skoleadgangsvejen.  

 

En af undersøgelsens hovedkonklusioner er, at det er svært at pege på særlige karakteristika ved de 

elever, som vælger henholdsvis ny mesterlære og skoleadgangsvejen. Det statistiske materiale viser, 

at eleverne ligner hinanden på de to adgangsveje.  

 

Selvom undersøgelsen ikke kan påvise markante forskelle mellem de elever, som vælger 

henholdsvis skoleadgangsvejen og ny mesterlære, er der ikke desto mindre en svag tendens til, at 

der samlet set på de ni uddannelser er færre elever af udenlandsk herkomst i mesterlære end i 

ordinær praktik. Smedeuddannelserne og uddannelserne inden for detailhandel skiller sig ud ved, at 

der på disse uddannelser er forholdsvis flere elever af udenlandsk herkomst i ny mesterlære end i 

ordinær praktik. Statistiske indikatorer på praktisk orientering så som elevernes egen og deres 

forældres uddannelsesbaggrund samt karakterer i dansk og matematik i grundskolens tyder ikke på, 

at eleverne i ny mesterlære er mere praktisk orienterede end elever i ordinær praktik. Det statistiske 

materiale viser tværtimod, at hvad angår indikatorer på praktisk orientering er disse større mellem 

de forskellige uddannelsesretninger end mellem de to adgangsveje. Det ser dermed ikke 

umiddelbart ud til, at introduktionen af ny mesterlære har levet op til målsætningen om at være et 

tilbud rettet mod praktisk orienterede unge og unge med udenlandsk baggrund.  

 

En forklaring kan være, at mange i den potentielle målgruppe ikke har kendskab til ordningen. 

Således viser interviewene, at mange af de elever, som har valgt skoleadgangsvejen, ikke på 

valgtidspunktet havde kendskab til muligheden for at vælge ny mesterlære.  En anden forklaring 

kan være, at valget ikke er så frit, når det kommer til stykket, men afhænger af, om der er 

arbejdsgivere, som ønsker at tage elever i ny mesterlære. Elevinterviewene tyder på, at det ofte er 
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arbejdsgiveren og ikke eleven selv, der vælger ny mesterlære. En del af eleverne i ny mesterlære har 

fået læreplads via familie, hvilket indikerer, at personlige netværk har betydning for hvem, der får 

mulighed for at komme i ny mesterlære. Endelig er det sandsynligt, at de gunstige økonomiske 

konjunkturer og manglen på arbejdskraft har tilskyndet arbejdsgivere til at ansætte unge i ny 

mesterlære. Det kan derfor ikke udelukkes at mestrenes tilskyndelse til at ansætte unge i ny 

mesterlære vil mindskes i takt med at arbejdsløsheden stiger. I modsat retning peger det faktum, at 

kendskabet til ordningen bliver stadig mere udbredt.  

 

Det fremgår af elevinterviewene, at en almindelig begrundelse fra elevens side for at vælge ny 

mesterlære, er ønsket om at undgå grundforløbet. Dette ønske kan dels være begrundet i et ønske 

om generelt at undgå skoleprægede læresituationer pga. skoletræthed, dels kan det være begrundet i 

et specifikt ønske om at undgå grundforløbet. Sidstnævnte kan skyldes, at de pågældende elever 

tidligere har været på grundforløb inden for en anden uddannelse og ikke oplevet dette som positivt. 

Begrundelsen kan også være, at de pågældende har hørt dårligt om grundforløbet fra andre. Det 

fremgår af interviewene, at skoletræthed både optræder som begrundelse blandt elever, der har 

oplevet nederlag i grundskolen og blandt elever, der har klaret sig godt. En hyppig begrundelse 

blandt de af eleverne, der er under 18 år, og som derfor ikke kan få SU, er, at eleven får løn i 

mesterlæren.  

 

Bortset fra det økonomiske incitament blandt de helt unge, til at vælge ny mesterlære giver 

ovenstående grundlag for at konkludere, at ny mesterlære tiltrækker elever, der er praktisk 

orienterede. Sammenligner man imidlertid med eleverne, der har valgt grundforløbet, så ligner disse 

elever, på mange måder eleverne i ny mesterlære. De begrunder typisk valget af en 

erhvervsuddannelse med, at de netop ønskede en praktisk orienteret uddannelse, som ikke fordrede 

en skolepræget undervisning med lektier. Det er således ikke noget i interviewmaterialet, som giver 

anledning til at konkludere, at ny mesterlære tiltrækker en bestemt type unge.  

 

Hvad angår organiseringen af ny mesterlære, er der forskel på, hvordan den organiseres på de 

forskellige skoler, hvilket sandsynligvis afspejler forskelle de enkelte uddannelsesretninger 

imellem. De interviewede elever i ny mesterlære på tømreruddannelsen har alle deltaget i 

supplerende undervisning på teknisk skole i tegning. For de øvrige interviewede elevers 

vedkommende har det almindelige været, at eleverne kun har været på skole for at få det 
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obligatoriske § 26 kursus. Mens eleverne på tømreruddannelsen har været til prøve på skolen, er 

eleverne på de øvrige uddannelser blevet kompetencevurderet ved, at en lærer er kommet ud på 

lærepladsen og har overvåget eleven udføre en bestemt arbejdsopgave ofte kombineret med en mere 

teoretisk baseret overhøring af eleven. Selvom eleverne fortæller om visse 

indkøringsvanskeligheder og en vis usikkerhed fra lærestedernes side med hensyn til, hvad der 

forventedes af dem, er eleverne i det store og hele af den opfattelse, at ordningen har fungeret godt. 

Enkelte af eleverne kunne dog godt have tænkt sig, at der havde været nogle mere præcise krav, 

som virksomhederne kunne forholde sig til.  

 

Blandt eleverne på grundforløbet er det kun ganske få, som set i bakspejlet ville have foretrukket ny 

mesterlære. En del af de elever, som har gennemført grundforløbet, fortæller, at der på forløbene er 

mange af de helt unge, som lige havde forladt grundskolen, og som er relativt uafklarede omkring 

deres uddannelsesvalg, som ikke tager undervisningen seriøst. Ikke desto mindre er det kun ganske 

få, som fortæller, at de ville have foretrukket ny mesterlære. Det overvejende flertal fortæller, at de 

er glade for at have gennemført grundforløbet enten fordi, de er blevet mere afklaret omkring deres 

valg, fordi de har fået et grundlæggende kendskab til faget, som betyder, at de har følt sig mere 

sikre i praktikforløbet, eller fordi de via grundforløbet har fået en oplevelse af uddannelse som 

noget positivt, der står i skarp kontrakt til de negative erfaringer, de har bragt med sig fra 

grundskolen. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, at de positive udsagn om 

grundforløbet stammer fra såvel elever, der har en gymnasial uddannelse bag sig som fra elever, 

som har klarer sig dårligt såvel socialt som fagligt i grundskolen.  

  

I det hele taget er elevernes holdning til skolebaseret undervisning langt mere positiv end man får 

indtryk af, når man læser de undersøgelser, som refereres i bilag 1. Selvom der er forskel på den 

betydning, eleverne tillægger skolebaseret undervisning, er der ingen af de interviewede elever, der 

argumenterer for den opfattelse, at faget kan læres alene på virksomheden, og at skoleopholdene 

derfor er overflødige. Der er almindelig enighed blandt eleverne om, at det ikke er nok at kunne 

udføre en bestemt opgave. Det er vigtigt også at vide, hvorfor man gør, som man gør. Mange af 

eleverne argumenterer for, at kendskab til teorien bag det arbejde, man udfører, betyder, at man 

bliver mere sikker på sig faglighed og dermed bedre i stand til at stå inde for det arbejde, man 

udfører i forhold til en kunde. Man ved hvorfor, man gør, som man gør.  
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Det syntes således at være den teoretiske forståelse, som adskiller den faglærte fra den ufaglærte 

arbejder og fritidsamatøren. Samtidig bidrager svendeprøven og de krav, der stilles til denne, til at 

signalere, hvad der defineres som værende faglært relevante kompetencer. Dette er bl.a. tydeligt på 

tømrer- og bageruddannelsen, hvor eleverne begrunder deres motivation for at lære henholdsvis 

tegning og teorien bag brødbagning mv. med at de er kompetencer, de vil få brug for til 

svendeprøven.   

 

Elevudsagnene vidner desuden om, at undervisningen på teknisk skole, via dens tætte relation til 

praksis på oplæringsvirksomheden og dens kombination af lærerstyret undervisning og praktiske 

øvelser, formår at motivere eleverne på en anden måde end undervisningen i grundskolen. Flere af 

eleverne giver således i interviewene udtryk for, at de har fået et helt nyt syn på egne evner og på 

potentialerne i uddannelse generelt efter at have været på grundforløb og/eller skoleophold på 

hovedforløbet.  

 

De gennemgående positive oplevelser af skoleforløbene afspejler sandsynligvis, at en del af de 

mindre målrettede elever er faldet fra i løbet af grundforløbet eller ikke har formået at få en 

læreplads. Det forklarer muligvis, hvorfor det billede, som tegnes af grundforløbet i de i bilag 1 

refererede undersøgelser, er betydeligt mere negativt end det billede, som tegnes i denne 

undersøgelse. I modsætning til i denne undersøgelse er interviewene med eleverne i de nævnte 

undersøgelser typisk taget, mens eleverne var i gang med grundforløbet.   

 

I bilag 1 antages det, at konteksten har betydning for såvel elevernes motivation for at lære som for 

resultatet af denne lærling. Som følge heraf er det nærliggende at antage, at eleverne på de to 

adgangsveje lærer noget forskelligt og dermed møder op på hovedforløbet med forskellige 

forudsætninger. Dette bekræftes delvist af elevinterviewene. Såvel elever, der har været på 

grundforløb som elever, der har været i ny mesterlære peger på, at førstnævnte er bedre funderede 

teoretisk og har bedre forudsætninger for at løse de opgaver, eleverne bliver stillet på 

hovedforløbets skoleophold. Ingen af de to elevgrupper oplever dog, at der er tale om afgørende 

forskelle. Elever, der har været i ny mesterlære, oplever til gengæld, at de er hurtigere og mere 

rutinerede, når det kommer til den praktiske opgaveløsning. Eleverne i ny mesterlære peger desuden 

på, at det er langt mere motiverende at lære gennem udførelsen af rigtige arbejdsopgaver til rigtige 

kunder end at løse opgaver på skolen, der udelukkende har et læringsmæssigt sigte. Til gengæld er  
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såvel elever i ny mesterlære og elever i ordinær praktik enige om, at skolens styrke er, at der ikke 

står så meget på spil, når opgaverne løses i en skolesammenhæng. Det betyder, at der er mulighed 

for at eksperimentere og lave fejl i et andet omfang end på virksomheden, hvor tid og penge er 

faktorer, som spiller en central rolle. Desuden påpeger eleverne, at lærerne på teknisk skole i 

modsætning til oplærerne på virksomhederne, har erfaring med at formulerer sig mundtligt omkring 

de praktiske procedurer og den teoretiske viden, som udgør det pågældende fags grundlag.    

 

Eftersom der ikke i virksomhedsoplæringen er tale om en systematisk og organiseret undervisning, 

vil den enkelte elevs læring være afhængig af karakteren af de opgaver, vedkommende får tildelt 

samt af, hvor meget tid de øvrige ansatte afsætter til at instruere eleven. Af elevinterviewene 

fremgår det, at dette ikke alene er afhængig af den pågældende læreplads og de betingelser og de 

traditioner, der her er for at prioritere oplæringen. Det afhænger i vidt omfang også af den 

pågældende elevs eget initiativ og indsats i forhold til arbejdsfællesskabet. Af elevinterviewene 

fremgår det endvidere, at eleverne så at sige bytter initiativ og interesse for uviklende og lærerige 

opgaver og instruktion. Når eleverne møder op på skoleforløbene, bliver disse forskelle i 

læringsmulighederne tydelige for eleverne. Netop fordi eleverne på oplæringsvirksomheden skal 

være på mærkerne, og fordi det på arbejdspladsen ikke alene handler om at kunne udføre 

arbejdsopgaverne korrekt men også i et tempo, som gør eleven rentabel som arbejdskraft, har 

eleverne generelt svært ved at affinde sig med tempoet på skolen. De klager over, at der er for 

meget ventetid, når de har spørgsmål til læreren og over, at der ofte er afsat for meget tid til 

udførelsen af opgaverne. Til gengæld anerkender de, at netop fraværet af tidspres betyder, at de på 

skolen får lært tingene til bunds i et stille og roligt tempo.  

 
Alt i alt ser det ud til, at ny mesterlære fungerer godt som et tilbud til dem, der eksempelvis tidligere 

har været på grundforløb på en anden uddannelsesretning og/eller, som foretrækker en praktisk 

indgang til erhvervsuddannelserne. Kendskabet til ordningen er imidlertid ikke nået ud til alle, der 

potentielt kunne have interesse i ordningen. Endvidere er det i sidste instans op til arbejdsgiverne at 

afgøre, om de ønsker at ansætte elever i ordinær praktik eller i ny mesterlære. De variationer og 

mønstre, som det statistiske materiale kunne påvise angående elevernes baggrunde og 

forudsætninger, indikerer, at arbejdsgiverne indenfor de forskellige fag har forskellige 

rekrutteringsstrategier i forhold til hvem, der får tilbudt ny mesterlære og hvem, der ikke gør.  
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Trods visse kritikpunkter syntes grundforløbet at opfylde de intentioner, der ligger bag forløbene, 

nemlig at give elever, der ikke i forvejen har erfaringer fra faget, en sikkerhed for, at de har valgt 

det rette fag samt sikre, at de ikke står på fuldstændig bar bund, når de starter i praktik. Endelig 

repræsenterer grundforløbet også en mulighed for, at elever, der har klaret sig dårligt i grundskolen, 

kan stifte bekendtskab med en anderledes pædagogik og med et fag, som interesserer dem og på den 

måde lægge grundskolens nederlag bag sig.    
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Anbefalinger 
 
Eftersom det fremgår af det statistiske materiale, at forskellene mellem elevernes ”praktiske 

orientering” er større mellem de forskellige uddannelsesretninger end mellem de to adgangsveje, er 

det ikke muligt på baggrund af den gennemførte analyse at konkludere, at ny mesterlære i højere 

grad end skoleadgangsvejen bidrager til fastholdelse af især de praktisk orienterede eleverne og 

elever med anden etnisk baggrund. Denne antagelse understøttes af elevinterviewene, der peger på, 

at både skoleadgangsvejen og ny mesterlære i det store og hele har formået at indfri forventningerne 

hos såvel elever med dårlige skolemæssige forudsætninger som elever med gode skolemæssige 

forudsætninger.  

 

Især i forhold til skoletrætte elever og elever, der har afbrudte uddannelsesforløb bag sig og som 

eventuelt tidligere har været igennem et grundforløb inden for en anden erhvervsuddannelse, 

fremstår ny mesterlære som et attraktivt tilbud.  

 

Til gengæld syntes grundforløbet at rumme en række potentialer for elever, der føler sig usikre på 

deres uddannelsesvalg og/eller elever, der har klaret sig dårligt i folkeskolen og derfor føler sig 

usikre på, om de er i stand til at leve op til de faglige krav, en erhvervsuddannelse stiller. Mange 

eleverne fortæller imidlertid, at de, inden de startede på grundforløbet, havde hørt negativt om dette. 

Mange er derfor blevet positivt overraskede. Elevinterviewene vidner dog om, at der fortsat er 

områder, hvor bør sættes med henblik på at gøre undervisningen mere effektiv og motiverende for 

eleverne, således at færre falder fra og således at de målrettede elever ikke forstyrres af minre 

målrettede elever.   

 

Undersøgelsen konkluderer, at ny mesterlære fungerer tilfredsstillende som et supplerende tilbud til 

de to andre adgangsveje. Elevinterviewene tyder imidlertid på, at dialogen mellem mester, elev og 

skole primært finder sted i forbindelse med indgåelsen af uddannelsesaftalen ved uddannelsens start 

og i forbindelse med den kompetencevurdering, som finder sted i forbindelse med overgangen til 

hovedforløbet. Det ville være ønskeligt om denne dialog blev udvidet til flere møder mellem de tre 

parter. Dette ville kunne danne grundlag for en tættere kontakt og et gensidigt kendskab til 

hinandens indsats i forhold til elevens uddannelse og forhåbentlig skabe en kultur, som kan bidrage 

til at styrke samarbejdet mellem skole og virksomhed også for elever i ordinær praktik. 

Undersøgelsen viser imidlertid også at ny mesterlære i kraft af de øgede krav, der stilles til 
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oplæringsvirksomheden er i stand til at engagere virksomhedens medarbejdere i oplæringen af 

eleverne på en ret omfattende måde, som begge parter tilsyneladende har udbytte af.  

 

På baggrund af ovenstående anbefales følgende:  

 

• At ny mesterlære opretholdes som en adgangsvej, der kan supplere skoleadgangsvejen og 

virksomhedsadgangsvejen 

• At kendskabet til de forskellige ordninger udbredes blandt eleverne, især elever som allerede 

har gennemført et samlet eller dele af et grundforløb på en anden erhvervsuddannelse eller, 

som allerede har en vis erhvervserfaring bag sig 

• At der gøres en indsats for at forbedre grundforløbets rygte. Det kan blandt andet ske ved at 

stille krav om, at alle elever yder en seriøs arbejdsindsats på uddannelsen 

• At skolerne har en tættere dialog med de virksomheder, som har elever i ny mesterlære 

• At de positive erfaringer med virksomhedernes engagement med oplæringen af elever i ny 

mesterlære danner udgangspunkt for et generelt større engagement og samarbejde skoler og 

virksomheder imellem, således at skole-virksomhedsarbejdet udbygges også på 

uddannelsens anden del. 

• At de krav, som stilles til elevernes på såvel skoleophold som i virksomhedspraktikken 

ekspliceres over for både virksomheder og elever.   
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Bilag 1 

 

Læring i henholdsvis en skole- og i en 
virksomhedssammenhæng 
 

Det danske erhvervsuddannelsessystem adskiller sig fra de studieforberedende ungdomsuddannelser 

ved, at der på flere niveauer er tale om en tæt relation til arbejdsmarkedet. Det gælder:  

 

• uddannelsernes erhvervsfaglige profil, som betyder, at uddannelserne henter deres 

legitimitet i relation til arbejdsmarkedets krav. Det betyder samtidig, at de ikke har samme 

relative autonomi i forhold til arbejdsmarkedet som eksempelvis de almene og 

studieforberedende uddannelser, 

 

• fastlæggelsen af såvel indhold og de undervisningsmetoder, som sker med udgangspunkt i 

analyser og vurderinger af de pågældende delarbejdsmarkeders behov, 

 

• lærerens uddannelsesbaggrund, der er karakteriseret ved, at flertallet har en 

(håndværks)faglig baggrund. Erhvervslæreren har således to identiteter dels som 

håndværker/faglært arbejder dels som lærer. Hermed adskiller erhvervsskolelærerne sig fra 

lærerne på de almene uddannelser, som har lært det fag, de underviser i som skolefag og 

senere som studie- og evt. vidensskabsfag.     

 

• uddannelsernes opbygning som veksleuddannelserne, som betyder, at ansvaret for elevernes 

kvalificering er delt mellem erhvervsskole og oplæringsvirksomhed, 

 

• uddannelsernes styringsstruktur, hvor arbejdsmarkedets parter har direkte indflydelse på 

uddannelsernes indhold og styring (Juul 2005).  

 

At vide og at kunne 

Det er karakteristisk for en stor del af den eksisterende udenlandske og danske litteratur om læring i 

arbejdslivet (Nielsen & Kvale 2003, Lave & Wenger 1991, Schön 1983, Polyani 1966), at viden 
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betragtes som situeret. Det betyder, at viden ikke anses at have universel gyldighed, men at den i 

stedet vil være afhængig af den sammenhæng, hvori den opstår og anvendes. Hermed gøres der op 

med en lang tradition indenfor vestlig filosofi, som opererer med et skarpt skel mellem teoretisk 

viden, der forbindes med menneskenes intellektuelle formåen og en praktisk viden, der er knyttet til 

hænderne og kroppen. Ifølge denne tradition rangerer teoretisk viden over praktisk kunnen. 

Tendensen til at vægte teoretisk viden højere en praktisk viden afspejles i den forskellige status, 

som knytter sig til henholdsvis åndens og håndens arbejde, og som er baggrunden for, at akademisk 

orienterede uddannelser statusmæssigt placeres over praktisk orienterede uddannelser.   

 

Fortalere for det situerede vidensbegreb gør op med denne dualistiske måde at anskue viden på. I 

stedet fremføres det, at viden bedst tilegnes i den kontekst, hvori den tænkes anvendt (Lave & 

Wenger 1991). I en dansk sammenhæng har fortalerne for den situerede læringsteori argumenteret 

for, hvad de betegner som en ”rehabilitering af mesterlæren”, som generel læringsform, der bl.a. 

også kan omfatte akademisk arbejde. Fortalerne for det situerede vidensbegreb forholder sig 

skeptiske overfor skoleforankrede læringsformer, idet de mener, at denne måde at tænke læring på 

bygger på en forudsætning om, at viden er kontekstuafhængig og dermed kan læres i én kontekst 

(skolen) og anvendes i en anden (arbejdslivet). Dette mener fortalerne for situeret læring, ikke er 

tilfældet, hvorfor de også foretrækker mesterlæren i ren form frem for det 

vekseluddannelsesprincip, som de danske erhvervsuddannelser bygger på (Kvale 1993).  

  

Hvor fortalerne for den situerede læringsteori argumenterer for, at læring bedst sker som en 

integreret del af arbejdsprocessen, argumenterer andre for, at læring er en aktivitet, som mest 

effektivt finder sted i dertil indrettede pædagogiske institutioner, hvor undervisningen varetages af 

pædagogisk uddannet personale.  I lande som Sverige og Norge har dette synspunkt haft større 

gennemslagskraft end i Danmark, hvilket har betydet, at erhvervsuddannelserne i disse lande i 

højere grad er blevet integreret i det gymnasiale ungdomsuddannelsessystem. Også i Frankrig 

gennemføres erhvervsuddannelserne som rent skolebaserede uddannelser på dertil indrettede 

tekniske skoler (Jørgensen & Smistrup 2007).  

 

Den skolebaserede erhvervsuddannelsesmodel er blevet kritiseret for, at der ikke i løbet af selve 

uddannelsesforløbet sker en kobling mellem den viden eleverne tilegner sig, og den 

erhvervsmæssige kontekst, som denne viden efterfølgende tænkes anvendt i. Det overlades til 
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eleverne selv at forbinde den viden, de har erhvervet i skolen med den praksis, de møder efter endt 

uddannelse. Omvendt er fortalerne for en rehabilitering af mesterlæren blevet kritiseret for at bygge 

deres antagelser på et romantiseret syn på mesterlærens potentiale og relevans set i et nutidigt 

samfundsperspektiv (Grelle 1993, Rasmussen 1999) 

 
En diskussion af de potentialer, der ligger i henholdsvis læring i en skolesammenhæng og i en 

virksomhedssammenhæng, giver imidlertid kun mening såfremt det præciseres, hvad formålet med 

læringen er. Tages udgangspunktet i den seneste bekendtgørelse for erhvervsuddannelserne fra 

2008, fremgår det af bekendtgørelsens §1 stk 2. at:  

 

Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende 

og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet 

og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til 

selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere 

fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet 

og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for 

matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt 

informationsteknologi19. 

 

Det fremhæves i bekendtgørelsen, at fag eller niveauer, som alene har et 

videreuddannelsesperspektiv, og derfor ikke er centrale for opnåelse af uddannelsens generelle eller 

erhvervsfaglige kernekompetencer, skal kunne erstattes med andre fag eller niveauer fra 

uddannelsens fagrække. Studiekompetence er således valgfrit på erhvervsuddannelserne.  

 

Som det ligeledes fremgår af citatet ovenfor, kan erhvervsuddannelsernes formål ikke udledes af 

arbejdsmarkedets behov alene. Uddannelserne skal også bidrage til en udvikling af elevernes 

grundlæggende færdigheder indenfor traditionelle skolefag som matematik, læsning, mundtlig og 

skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Færdigheder som skolen som institution har 

specialiseret sig i at opøve hos eleverne.   

 

                                                 
19Det fremhæves endvidere i de følgende paragraffer, at uddannelserne skal bidrage til udviklingen af elevens 

innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af 
forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Desuden skal uddannelserne fremme elevernes internationale 
kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse samt bidrage til elevens forståelse af et godt 
arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. 
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Denne arbejdsdeling mellem virksomhedernes oplæringsansvar og erhvervsskolernes ansvar for at 

sikre lærlingene basale almene og teoretiske kundskaber rækker tilbage til 1800-tallet. I 1800 

oprettede den københavnske præst N.H. Massman den første søndagsskole for håndværkere, og 

senere fulgte flere efter. I sidste halvdel af 1800-tallet blev der på håndværksmestrenes initiativ 

oprettet tekniske skoler rundt om i provinsen. Disse udbød aftenundervisning primært i de 

almindelige skolefag kombineret med tegning (Møller 1991). Formålet med søndagsskolerne var 

ikke så meget at supplere oplæringen på virksomhederne, således som det var intentionen, da 

vekseluddannelsesprincippet blev introduceret med reformen fra 1956. Målet var snarere at 

kompensere for den ofte mangelfulde skolegang, som håndværkersvendene havde fået.     

 

Af citatet ovenfor fremgår det endvidere, at erhvervsuddannelserne skal bidrage til udviklingen af 

elevernes personlige kompetencer. Her er det værd at bemærke, at såvel læringssituationen på 

erhvervsskolerne som på oplæringsvirksomheden bidrager til elevens personlige udvikling, men 

ofte på vidt forskellig vis. I en undervisningssammenhæng vil udviklingen af de ønskede 

kompetencer søges sikret gennem såvel undervisningens indhold som via brugen af bestemte 

undervisningsmetoder. Eksempelvis er det forskellige personlige kompetencer, der fremmes 

gennem en undervisning som fokuserer på, at eleven opnår rutine i at file metalstykker til og 

undervisning, der er baseret på projekter, der lægger vægt på ansvar for egen læring og evnen til at 

indgå konstruktivt i et samarbejde med andre.   

 

Hvad angår den udvikling af personlige kompetencer, som finder sted i virksomheden, vil denne 

være tæt knyttet til såvel de læringsmuligheder, som stilles til rådighed for eleven og den generelle 

arbejdspladskultur, som præger den pågældende virksomhed.  

 

Det er samtidig oplagt, at en nærmere indholdsbestemmelse af, hvad evner som ”selvstændig 

stillingtagen, samarbejde og kommunikation” rummer, vil være forskellig afhængig af, om der er 

tale om en skole- eller en virksomhedssammenhæng. Det samme gælder forståelsen af, hvordan 

disse egenskaber fremmes.  

 

Der vil således være stor forskel på karakteren og indholdet i de personlige kompetencer afhængig 

af, om referencerammen er den fagstolthed, som traditionelt har stået som idealet for den udlærte 

faglærte håndværker, og som har markeret afstand til den instrumentelle lønarbejderbevidsthed, 

som med rette eller urette er blevet tilskrevet gruppen af ufaglærte arbejdere. Eller om der er tale 
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om egenskaber, som er snævert knyttet til den læringssituation, som karakteriserer en 

skolesammenhæng, og som dermed i højere grad forholder sig til normer knyttet til skolen som 

institution og dermed til skolens forståelse af, hvad der betragtes som ”godt håndværksskab”.  

 

At konteksten spiller en afgørende rolle for læring understreges også af den amerikanske 

kulturpsykolog Jerome Bruner (Bruner:1999). Han advarer samtidig mod, at undervisningsstoffet 

knyttes så tæt til praksis, at undervisningen trivialiseres og dermed taber evnen til at skabe 

forandring og innovation. Han argumenterer for, at læring skal anskues som en proces, der finder 

sted, når man tager aktivt del i praksis. Karakteristisk for denne opfattelse af læring er bl.a., at:  

 

1. kundskaber udvikles af det enkelte individ gennem dets handlinger i det sociale fællesskab,  

2. kundskaber kan være ikke-personlige. Det betyder, at de kan være indlejrede i det sociale 

fællesskab, uanset om dette udgøres af arbejdsfællesskabet på oplæringsvirksomheden eller 

af den undervisningstradition og -miljø, som karakteriserer den pågældende tekniske skole. 

3. kundskaber kan være kropslige – der skelnes mellem mental/intellektuel kundskab og 

kropskundskab. Når kroppen har lært, udfører den nødvendige handlinger automatisk  

 

Der er med andre ord tale om, at læring betragtes som en proces, der er integreret og indvævet i de 

lærendes faglige og sociale praksis, og hvor udviklingen af kundskaber og færdigheder sker på 

vejen mod faglig og social identitet i et arbejdsfællesskab (Andersen 2003:20). 

 

Eleven vokser gradvist ind i fagets kultur og lærer dermed, hvordan der kommunikeres i fagmiljøet. 

Eleven lærer efterhånden sproget, tonen og ritualerne på arbejdspladsen at kende og tilegner sig 

disse. I læreprocessen gør den lærende brug af de kompetente udøvere, som findes på 

arbejdspladsen. Læring, som foregår uden formel undervisning, indebærer, at lærlingen lærer 

gennem handling, gennem øvelse og gennem såvel imitation som identifikation. Praksis er således 

ikke noget man lærer om, men noget man lærer gennem udøvelse. I den forstand er der tale om en 

form for ubevidst medlæren. I takt med at den lærlingen tilegner sig fagets kultur i form af normer 

og kundskaber, udvikles der en fagidentitet i form at en følelse af tilhørsforhold til faget som 

bidrager til udviklingen af faglig selvtillid. I den forstand repræsenterer læreprocessen en 

forandringsproces, som resulterer i udviklingen af en identitet som fagperson (Andersen 2003) 
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Når det drejer sig om de personlige kompetencer, er konteksten, og ikke mindst den position eleven 

indtager i relation til denne, vigtig. Det er vidt forskellige positioner, eleverne forventes at indtage, 

afhængig af, om læringskonteksten udgøres af henholdsvis en undervisningssammenhæng på en 

erhvervsskole, eller om der er tale om en integreret arbejds- og læringskontekst, der er forankret i 

oplæringsvirksomhedens arbejdsfællesskab. På erhvervsskolen positioneres eleven som elev, mens 

han/hun på oplæringsvirksomheden, indtager en dobbeltposition som kollega og elev (Juul 2005).  

 

Ovenstående peger på, at der er forskel på det læringspotentiale, som henholdsvis en skole-og en 

virksomhedssammenhæng rummer. Man må derfor formode, at der ikke alene er tale om, at de tre 

indgangsveje vil kunne tiltrække forskellige typer at unge, men at der vil være forskel på den 

læring, som finder sted indenfor de tre adgangsveje, idet de hver især repræsenterer forskellige 

typer af kontekster og kombinationer af disse. Dette tema vil derfor blive undersøgt mere indgående 

i undersøgelsens anden og tredje del.   

Mesterlærens læringsmæssige potentiale og begrænsninger 

 

Netop de danske erhvervsuddannelsers karakter af vekseluddannelser betyder, at mesterlæren som 

oplæringsform fortsat spiller en central rolle ikke blot indenfor den ny mesterlære, men også 

indenfor både skole- og praktikadgangsvejen. Set i relation hertil, er det interessant, at 

introduktionen af vekseluddannelsesprincippet med reformen i 1956 skete med den eksplicitte 

begrundelse, at man ønskede at bevare mesterlæren som oplæringsform (Juul 2005).  

 

Argumenterne for at supplere virksomhedsoplæringen med skoleophold kan opdeles i følgende 

typer af begrundelser:   

 

1. en specialisering af produktionen som betød, at det ikke længere var muligt at 

komme rundt i alle fagets facetter på oplæringsvirksomheden, 

 

2. at virksomhederne blev underlagt et effektivitetspres, som betød, at der ikke 

længere i samme udstrækning var tid til at oplære den enkelte lærling fra 

grunden af, 
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3. at maskiner og andet produktionsudstyr blev for kostbart til, at det var muligt 

at lade lærlingen udføre opgaverne uden forudgående træning på et værksted, 

 

4. at udførelsen af de til faget hørende arbejdsfunktioner i stigende grad stillede 

krav om en teoretisk forståelse,  

 

5. at erhvervsuddannelserne fik andre mål end blot erhvervskvalificering nemlig 

at motivere og ruste til videreuddannelse, altså en almendannende funktion. 

(Juul 2005)20.  

 

De tre første begrundelser er pragmatisk begrundet i forringede oplæringsbetingelser på 

virksomheden som følge af specialisering, intensiveret arbejdstempo og teknologiske ændringer, 

som kendetegnede industrialiseringsprocessen efter anden verdenskrig. 

 

De to sidste begrundelser er derimod af mere principiel karakter, idet de afspejler en ændring af 

erhvervsuddannelsernes målsætning. Formålet med introduktionen af vekseluddannelsesprincippet 

er, at eleverne skal lære andet og mere end det, som eleven forventes at lære på 

oplæringsvirksomheden. På virksomheden vil eleven typisk blive optrænet i at beherske konkrete 

arbejdsfunktioner som eksempelvis at svejse, bukke og udskære, ligesom de lærer at anvende 

forskelligt værktøj og betjene relevant maskineri. Alt sammen færdigheder der kan læres via 

observation, instruktion, imitation samt via praktisk opgaveløsning. I dag er kravene, at eleven skal 

være i stand til at kunne planlægge og overskue et produktionsforløb, hvilket fordrer en vis teoretisk 

viden og indsigt. Der er således tale om en type af færdigheder, som skolen traditionelt anses for at 

være bedre til at formidle end praktikvirksomhederne, og som kun indirekte har et erhvervsrettet 

sigte. Oplæring i denne form for færdigheder lader sig derfor vanskeligt gennemføre i en forenet 

lærings- og arbejdsproces, således som mesterlæren eller virksomhedsoplæringen forudsætter (Juul 

2005). En typisk indvending mod den rene mesterlære er, at eftersom den primært er baseret på 

imitation, bliver læringen ofte mekanisk, hvilket betyder, at den ikke er særlig egnet for læring 

baseret på refleksion og kreativitet, hvilket er kompetencer, som i stigende grad forventes at blive 

efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked (Andersen 2003: 50). Hvor den fjerde begrundelse således 

henviser til ændringer i arbejdsmarkedets krav til arbejdsstyrken, henviser den sidste begrundelse 

                                                 
20 I dag er det, som nævnt, blevet muligt at fravælge de studiekompetencegivende elementer i uddannelsen. 
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til, at erhvervsuddannelserne fra og med efg-reformen fra 1972 har fået et dobbelt-formål, nemlig 

dels at være erhvervskompetencegivende og dels at være en ungdomsuddannelse med et mere 

alment sigte.  

To former for mesterlære 

 

I litteraturen om mesterlæren skelnes der mellem to former for mesterlære; den personcentrerede og 

den decentrerede mesterlære (Nielsen & Kvale1999).  

 

I den personcentrerede mesterlære repræsenterer mesteren den viden og de færdigheder, som 

lærlingen skal tilegne sig. Mesteren, hvilket i denne sammenhæng skal forstås bredt som den, der 

står for oplæringen i praksis, fungerer som rollemodel og som vejleder, der instruerer og 

kommenterer. Han eller hun er karakteriseret ved at mestre faget og repræsenterer dermed fagets 

tradition og legemliggør fagets autoritative kundskab og normer (Andersen 2003:33). Denne form 

for mesterlære har således visse lighedspunkter med undervisningssituationen, idet der her er tale 

om et asymmetrisk læreforhold, hvor den erfarne hjælper den mindre erfarne med at tilegne sig de 

færdigheder, den viden og de normer, som definerer det pågældende fag.  

 

I den decentrerede mesterlære ligger den viden og de normer, som lærlingen skal tilegne sig, i 

praksisfællesskabet. Som Lave og Wenger gør opmærksom på, ligger den decentrerede 

mesterlærens potentiale ikke så meget i den asymmetriske relation mellem den erfarne ”mester” og 

den uerfarne ”lærling”, men snarere i det læringspotentiale et praksisfællesskab rummer i kraft af 

muligheden for at bevæge sig fra perifer status til at blive fuldgyldigt medlem af det pågældende 

praksisfællesskab. Selvom teorien om den decentrerede mesterlære eller situeret læring, som 

modellen også kaldes, primært er blevet anvendt med henblik på at analysere læring i arbejdslivet 

eller i hverdagslivet, gøres der også brug af den decentrerede læringsform i mere institutionaliserede 

læringssammenhænge. Således er gruppearbejde og problem og projektorienterede arbejdsmetoder 

udbredte på erhvervsskolerne. Her lægges vægten ikke i så høj grad på lærerens instruktion eller 

vidensformidling, men snarere på elevens evne til at opsøge og gøre brug af de læringsmuligheder, 

som skolen stiller til rådighed. Introduktionen af projekt og problemorienterede 

undervisningsmetoder indgår som vigtige elementer i det paradigmeskift inden for 

undervisningssektoren, som siden 1990´ene har medført, at fokus er skiftet fra underviserens 

planlægning og gennemførelse af undervisningen til elevens læreprocesser. 
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I den decentrale mesterlære er selve læringssituationen og det potentiale, som det pågældende 

praksisfællesskab indeholder, afgørende for læreprocessen. Både oplæringen på virksomheden og 

undervisningen på erhvervsskolen foregår i praksisfællesskaber. De læringspotentialer, som de to 

forskellige læringskontekster rummer, er imidlertid forskellige. 

  

Erhvervsskolernes mulighed for at sikre overensstemmelse mellem praksisfællesskabets 

læringspotentiale og uddannelsernes mål er alt andet lige bedre end praktikvirksomhedens. Det 

hænger sammen med, at elevernes arbejde på erhvervsskolen udelukkende har læring som mål, 

hvorimod arbejdet på praktikvirksomheden er organiseret ud fra et indtjeningsperspektiv, hvilket på 

godt og ondt også præger de oplæringsmuligheder, som stilles til rådighed for eleven. 

Organiseringen af arbejdet på oplæringsvirksomheden repræsenterer samtidig en organisering af 

kundskaber og regulering af adgangen til at lære (Arke & Ludvigsen 1999). Anskuet ud fra Lave & 

Wengers perspektiv, ifølge hvilket læring er ensbetydende med at bevæge sig fra en perifer position 

i praksisfællesskabet til at blive fuldgyldigt medlem af dette, rækker læreprocessen ikke videre end 

til praksisfællesskabet selv. Svagheden ved den decentrerede mesterlære er, at det fag, som 

erhvervsuddannelserne skal oplære eleverne i, reduceres til at bestå i den viden og de rutiner, der 

rummes i det pågældende praksisfællesskab. Teorierne om den decentrede mesterlære åbner ikke op 

for en diskussion af, hvordan skolen kan kompensere og/eller supplere arbejdspladslæringen. Lave 

& Wengers syn på læring i arbejdslivet adskiller sig således grundlæggende fra de principper, der 

ligger til grund for de danske vekseluddannelser og fra det lovgrundlag, som erhvervsuddannelserne 

hviler på. Karakteristisk for dette lovgrundlag er, at der opstilles eksplicitte krav til de 

virksomheder, der godkendes til at have elever. Hensigten hermed er netop at understrege, at 

oplæringen indgår som en del af et samlet uddannelsesforløb, og dermed adskiller sig fra den 

uformelle læring, som indgår som en naturlig del af ethvert arbejdsliv.    

 

Et andet forhold, som gør det vanskeligt at anvende Lave & Wengers (1991) tilgang på det danske 

erhvervsuddannelsessystem, hænger sammen med deres uklare definition og afgrænsnings af 

begrebet praksisfællesskab. Det er således uklart, om begrebet omfatter samtlige fag- og 

personalegrupper eller blot en enkelt faggruppe. Peger praksisfællesskabet ud over 

enkeltvirksomhedsniveau, således som eksempelvis Donald Schön (1983), der har beskæftiget sig 

med læring inden for professionerne, argumenterer for? I forhold til erhvervsuddannelserne er 
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denne uklarhed en oplagt svaghed, da skellet faglært/ufaglært som tidligere nævnt spiller en vigtig 

rolle i definitionen af den faglærte lønarbejder.  

 

Styrken men også svagheden ved mesterlæreteorierne er deres forsøg på at sammentænke 

socialisering og kvalificering. Styrken ligger i påpegningen af den rolle identitetsudviklingen spiller 

for læreprocessen. Dette peger samtidig frem mod identitetsudviklingen som en væsentlig 

motiverende drivkraft bag læringen. Det er måske netop her forklaringen på, at 

erhvervsuddannelseseleverne ifølge en række undersøgelser (Sørensen et al. 1980, Nielsen & Kvale 

2003, Juul 2005, Koudahl 2005) ikke bare foretrækker praktikoplæringen for skoleopholdene, men 

også hævder, at de lærer mere i virksomhedspraktikken end på skoleopholdene.  

 

Nielsen & Kvale (1999) definerer læring som lig med en langtidsforandring af den lærendes 

identitet opnået via den gradvise optagelse i et konkret praksisfællesskab. Denne definition er 

imidlertid ikke uproblematisk, da den som konsekvens har, at det bliver vanskeligt at skelne mellem 

uddannelse og arbejde og mellem intenderede læreprocesser og medlæren. Dette er problematisk, 

når formålet er en analyse af erhvervsuddannelserne, der jo netop er karakteriserede ved at være 

tilrettelagt med henblik på opfyldelsen af bestemte uddannelsesmål. De mange reguleringer, som 

virksomhedsoplæringen er underlagt, har netop til formål at sikre faglig bredde og kvalitet i 

uddannelsen.  

 

En anden svaghed ved Lave & Wengers tilgang er, at den ikke åbner mulighed for at problematisere 

det forhold, at motivationen så entydigt knyttes til den nytteværdi, det lærte har i relation til det 

pågældende praksisfællesskab. Dette perspektiv bliver problematisk, da 

erhvervsuddannelsessystemets tilstræber, at oplæringen netop ikke bliver for snæver og 

virksomhedsspecifik med den konsekvens, at uddannelsen risikerer at være af mindre værdi for 

andre virksomheder. Den internationale komparative uddannelsesforskning fremhæver da også de 

tyske og danske erhvervsuddannelser som et positivt alternativ til eksempelvis det markedsstyrede 

engelske erhvervsuddannelsessystem, hvor det meste overlades til virksomhederne, og hvor den 

statslige regulering er meget svag (Jørgensen & Smistrup 2007).  

 

Styrken ved et erhvervsuddannelsessystem, der som det danske sigter mod, at eleverne opnår 

erhvervsfaglige kompetencer, der lever op til bestemte normer for kvalitet i arbejdet, er, at det 
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dermed repræsenterer en faglighed, som ikke er ensidigt er underlagt markedets kortsigtede og 

nytteorienterede interesser. Med udgangspunkt i ovenstående konkluderer Jørgensen & Smistrup 

(2007), at opbygningen af langsigtede og brede kvalifikationer forudsætter en stærk institutionel 

regulering af arbejdsmarkedet via offentlig styring og/eller via arbejdsmarkedets organisationer. 

Certificeringen af uddannelserne sikrer mobilitet på tværs af virksomheder, fordi den faglige 

uddannelse er standardiseret og alment anerkendt. 

 
I kraft af en bred erhvervsuddannelse, der er alment anerkendt på arbejdsmarkedet, vil den faglærte 

både være fleksibel internt i virksomheden og kunne påtage sig forskellige arbejdsopgaver samtidig 

med, at vedkommendes kvalifikationer vil være anvendelige i en anden virksomhed. En af de ofte 

fremhævede styrker ved det danske erhvervsuddannelsessystem er, at det bidrager til at skabe 

bredde jobprofiler med en høj grad af selvstændighed og således medvirker til at skabe mindre 

hierarkiske og mere fleksible former for arbejdsorganiseringer. Dette ville ikke i samme grad være 

muligt, hvis den erhvervsrettede oplæring var snævert virksomhedsspecifik. Hvis oplæringsansvaret 

alene overlades til virksomhederne, er der risiko for, at denne vil rette sig mod en kortsigtet 

tilpasning til de forandringer, der allerede har fundet sted. Komparative analyser af forskellige 

landes erhvervsuddannelsessystemer viser da også, at opbygningen af langsigtede og brede 

kvalifikationer forudsætter en stærk institutionel regulering af arbejdsmarkedet og af erhvervs- og 

efteruddannelserne via offentlig styring eller styring via arbejdsmarkedets organisationer (Jørgensen 

& Smistrup 2007).  

Virksomheden 

 

I virksomhedsoplæringen foregår en stor del af læreprocessen ved, at lærlingen observerer, imiterer 

og prøver sig frem. Der er således i vidt omfang tale om tilegnelse af implicit og ofte tavs viden. 

Men det betyder ikke, at der ikke også foregår en mere eksplicit vidensoverførsel fra de erfarne 

medarbejdere til lærlingen. Den eksplicitte vidensoverførsel i oplæringen sker imidlertid under 

andre forhold end den vidensoverførsel, som finder sted i skolen. Der vil således ikke i 

virksomheden være tale om samme systematiske indføring i de enkelte fagområder, som 

karakteriserer den måde, skoleundervisningen ideelt set tilrettelægges på. En sådan systematisk 

tilrettelæggelse af læreprocessen er mulig i en skolesammenhæng, fordi læreprocessen ikke på 

samme måde som i virksomhedsoplæringen udgør en integreret del af arbejdsprocessen og dermed 

er underlagt et produktivitets- og indtjeningskrav (Juul 2004).  
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Kravene om tilpasning og underordning er store på virksomhederne. Det har såvel positive som 

negative sider. Således fremhæver mange elever, at mens de oplever et ringe engagement i deres 

person fra lærerne på teknisk skoles side, så forholder det sig anderledes på virksomheden, hvor de 

oplever, at de har betydning for fællesskabet (Juul 2005). Det hører dog med til historien at hver 

femte elev, i følge en undersøgelse foretaget af Håndværksrådet, har et anstrengt forhold til mester 

(Sjøberg et al. 1999).  

 

Styrken ved oplæringen på virksomheden er, at eleverne her har mulighed for så at sige på egen 

krop at opleve, hvad det er for forventninger og krav, der stilles inden for det pågældende erhverv. 

Dette er ikke på samme måde tilfældet i skolesystemet, hvor det er mere uklart, hvad det egentlig er, 

man skal søge at tilpasse sig (Juul 2005).  

 

På oplæringsvirksomheden formidles der på en anden måde end i skolen holdninger til faget og 

normer om rettigheder og pligter. Dvs. at lærlingen bibringes en opfattelse af sig selv som 

kommende faglært lønarbejder. Via interaktionen får lærlingen mulighed for at afprøve sig selv i 

forhold til andre og derigennem at blive styrket eller svækket i sin fagidentitet.  

 

Skolen 

 

Som nævnt, er erhvervsuddannelsernes formål ikke blot at lære eleverne at udføre bestemte 

arbejdsfunktioner. Eleverne skal også kunne forstå baggrunden for de arbejdsfunktioner, de udfører, 

kunne foretage udregninger, planlægge en arbejdsproces samt analysere en problemstilling. 

Erhvervsuddannelserne skal udruste eleverne med en form for handlingsviden (kompetence), som 

omhandler, hvordan man diagnosticerer et problem, griber problemløsningen an, samt 

foruddiskonterer konsekvenserne af denne problemløsningsstrategi. Undervisningen på 

erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle heri bl.a. fordi, det er her, eleverne præsenteres for den teori 

og den baggrundsviden, som ligger bag de forskellige arbejdsrutiner.  

 

Undervisningen på erhvervsskolerne kan opdeles i henholdsvis almene fag, der repræsenterer en 

videreførelse af almenundervisningen i grundskolen og erhvervsfag, som repræsenterer den 

teoretiske og praktiske viden, som knytter sig til det fagområde, som den pågældende 
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erhvervsuddannelse retter sig mod.  Erhvervsfagene adskiller sig fra de almene fag ved, at de er 

blevet til fag i kraft af udviklingen i den samfundsmæssige arbejdsdeling, som har betydet, at 

samfundet har efterspurgt specialkompetencer på udvalgte praktiske felter. Erhvervsfagene har 

udviklet sig i tær tilknytning til arbejdsmarkedet og det praktiske arbejdsliv. Hermed adskiller de 

sig fra almenfagene. Mens man indenfor almenfagene opererer med kategorierne vidensskabsfag, 

studiefag og skolefag, opererer man indenfor erhvervsfagene med fag både som betegnelse på den 

praktiske erhvervsfunktion i arbejdslivet og som skole- eller oplæringsfag (Andersen 2003: 89). 

 

Et er imidlertid de krav, der fra uddannelsesplanlæggernes side stilles til elevernes kunnen, noget 

andet er, hvad eleverne rent faktisk er motiverede for at lære. Således er det sandsynligt, at en del af 

de elever, der har valgt en praktisk uddannelse, vil være mere motiveret for at lære at udføre de til 

faget hørende arbejdsopgaver end i at tilegne sig teoretisk teknisk viden og metakognitive 

færdigheder, som de måske først på længere sigt vil opleve anvendeligheden af. En af de kritikker, 

der ofte rejses fra såvel nutidens som tidligere tiders forsvarere af mesterlæren, er, at skolen er for 

boglig og for intellektuel21. Samtidig viser flere undersøgelser (Sørensen et al.1980, Sjøberg et 

al.1999, Juul & Cort 2000, Tanggaard 2004,), at såvel elever som virksomheder kritiserer 

undervisningen på erhvervsskolerne for snarere at introducere eleverne til, hvordan 

arbejdsprocedurerne ideelt set burde være end til, hvordan de reelt praktiseres ude på 

arbejdspladsen. 

 

Erfaringerne fra virksomhedsoplæringen kan derfor risikere at føre til desengagement i forhold til 

undervisningen på teknisk skoler, idet eleverne får en opfattelse af, at det, de lærer, ikke er noget, de 

vil få brug for ude i arbejdslivet. Til skolens fordel taler imidlertid, at det her er i orden at være 

”dum”, mens man på virksomheden skal man være hurtig og effektiv (Juul & Cort 2000, Sjøberg et 

al.1999).  

 

Eleverne  

 

I al læring står motivationen centralt. Der sker ikke meget læring, hvis ikke eleven er motiveret 

herfor. Det er bl.a. i dette perspektiv at oprettelsen af ny mesterlære skal ses. Som det fremgik 

                                                 
21 Det gælder også Gardner (1999), som betragter mesterlæren som et alternativ for de ikke-boglige elever. Lave & 
Wenger betragter imidlertid ikke mesterlæren som et alternativt tilbud til de skoletrætte elever. Praksislæringen 
betragtes tværtimod som den optimale læringsform.   
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ovenfor, repræsenterer ny mesterlære en alternativ indgang til erhvervsuddannelserne rettet mod 

unge, som er skoletrætte og/eller elever, som er mere motiverede for en praktisk uddannelse. 

Baggrunden for introduktionen af ny mesterlære er således en formodning om, at disse elever i 

højere grad vil kunne motiveres for at gennemføre en erhvervsuddannelse, såfremt det indledende 

grundforløb starter med oplæring i en virksomhed frem for med et skolebaseret grundforløb.  

 
I denne undersøgelse vil det derfor være relevant at undersøge, på hvilken måde de forskellige 

indgangsveje til erhvervsuddannelserne motiverer elever med forskellige forudsætninger og behov 

til at fortsatte på og fuldføre den erhvervsuddannelse, de er begyndt på.  

 

I den sammenhæng vil det være relevant at undersøge, hvordan eleverne oplever de forskeskellige 

krav, der stilles til eleven i de to forskellige læringskontekster, som henholdsvis virksomheden og 

skolen repræsenterer. Ligeledes vil det være relevant at undersøge hvilke forudsætninger, der 

kræves hos eleverne for at kunne honorere kravene. Netop fordi der ikke i virksomhedsoplæringen 

på samme måde som i skolen er tale om en systematisk og organiseret vidensformidling, må man 

antage, at det vil influere afgørende på læreprocessen, hvor opsøgende lærlingen selv er. Lærlingens 

interesse for faget og evne til at stille relevante spørgsmål må formodes at have stor betydning for 

det udbytte, vedkommende har af praktikken. Samtidig betyder det forhold, at oplæringen på 

virksomheden har karakter af et bytteforhold, hvor eleven bytter arbejde for oplæring, at mængden 

af tid og karakteren af de arbejdsopgaver, eleven tildeles på virksomheden vil afhænge af,  

den indsats eleven yder, dvs. af hvor god en arbejdskraft vedkommende anses for at være. 

Ydermere vil dette afhænge af elevens evne til at sige fra og stille krav dvs. af vedkommendes evne 

og autoritet i forhold til at forhandle sig til gode oplæringsbetingelser.  

 

Samspillet mellem skolebaseret undervisning og virksomhedsoplæring 

 
Den erhvervsdidaktik, som har karakteriseret vekseluddannelserne siden reform i 1991, har lagt 

vægt på at skabe sammenhæng mellem den praktiske og teoretiske undervisning på 

erhvervsskolerne og mellem undervisningen på erhvervsskolen og oplæringen på virksomheden. 

Det er således skolens opgave at forberede eleverne til praktikken, mens det omvendt af 

praktikstedet forventes, at eleven gives mulighed for at afprøve det, vedkommende har lært på 

skolen. Endelig forventes skolen i undervisningen at tematisere og lægge op til refleksion over de 

erfaringer, eleverne har gjort sig på virksomheden (Aarkrog 1997). Der mangler imidlertid en mere 
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dybtgående diskussion af de didaktiske præmisser, som bør lægge til grund for dette samspil. 

Handler det eksempelvis om at skabe størst mulig lighed mellem de to læringskontekster, eller 

handler det snarere om, at betragte forskellene i måderne eleverne lærer på i henholdsvis skole og i 

praktik, som et læringsmæssigt potentiale frem for som et problem? Vælges det sidstnævnte 

perspektiv, aktualiserer dette en diskussion af, på hvilke områder forskellene kan bruges 

konstruktivt i læreprocessen, og hvornår forskellene snarere virker som barriere. Der er desuden 

brug for en diskussion af, hvorledes henholdsvis skole og virksomhed kan bidrage til at sikre et 

konstruktivt samspil mellem de to læringskontekster. 

 
I en vis forstand kan man tale om, at der er sket en tilnærmelse mellem den måde læreprocesserne 

er organiserede på i henholdsvis praktikvirksomheden og i den skolebaserede undervisning. Dette er 

bl.a. en følge af den fortrængning, der er sket af ”tavleundervisning” til fordel for projektarbejde og 

”ansvar for egen læring”. Ligheden består i, at der i begge tilfælde lægges vægt på elevens aktive 

tilegnelse af viden gennem opgave- og problemløsning. Anskuet ud fra en kulturel synsvinkel, kan 

man imidlertid argumentere for, at der snarere er tale om, at de normer og krav, den lærende 

konfronteres med i henholdsvis erhvervsskolen og på oplæringsvirksomheden, har fjernet sig fra 

hinanden. Baggrunden skal findes i den individualisering af læreprocesserne, som bl.a. reform 2000 

lagde op til, og som betyder, at det nu er eleven og ikke faget, der er i centrum. Anderledes 

forholder det sig imidlertid på arbejdspladsen, hvor det er arbejdsfællesskabet og indtjeningskravet, 

der er i centrum, og hvor eleven forventes at underordne og tilpasse sig fællesskabet (Juul 2004, 

2005), 

 
De ændringer, som den erhvervspædagogiske tænkning har gennemgået, afspejler en ændret 

opfattelse af de læringsmål, som opstilles for erhvervsuddannelserne. Hvor erhvervsuddannelserne 

frem til efg-reformens implementering i 1970erne primært rettede sig mod at indføre lærlingen i 

traditionsforankret håndværkskultur tillempet de aktuelle krav inden for håndværk, industri og 

service, defineres erhvervsuddannelsernes læringsmål i dag snarere som værende rettet mod at 

styrke elevernes evne til at omsætte viden og kunnen til handling. Dette forudsætter bl.a. evnen til at 

kunne analysere en situation og drage sammenligninger til andre situationer, og forudsætter dermed, 

som Schön (1983) er inde på, at eleven er i stand til at modificere sin viden og kunnen og anvende 

den på en situationsadækvat måde (Schön 1983). Mens der således ikke er de store principielle 

problemer forbundet med at overføre den tekniske kunnen, eleverne erhverver på skolens værksted 

til en virksomhedssammenhæng, forholder det sig anderledes med den bogligt funderede viden 
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eleverne tilegner sig på skolen. En række undersøgelser (Wilbrandt 2002, Sjøgren et al.1999, Juul & 

Cort 2000, Aakrog 2001), bekræfter dette, idet de påpeger, at mange elever har problemer med at 

se, hvilken relevans, den teori, de lærer på skolen, har for den praksis, de møder ude på 

virksomheden. Dette problem forstærkes af, at eleverne ikke altid får mulighed for ude på 

virksomheden at bruge det, de lærer på skolen. Ligeledes er det almindeligt, at eleverne giver udtryk 

for, at de først føler, at de rigtig lærer noget, når de er ude på praktikvirksomheden. Der er lavet 

flere undersøgelser (Sjøgren 1999, Juul & Cort 2000), som påpeger, at eleverne oplever, at de på 

skolen lærer, hvordan tingene ud fra en faglig og kvalitetsmæssig synsvinkel bør gøres, mens de på 

virksomheden lærer, hvordan tingene gøres mest effektivt og økonomisk. Hvis der er for stor 

diskrepans mellem det indhold, som læres på skolen og den realitet, som eleverne møder ude på 

virksomhederne, kan skole risikere at opbygge en række forventninger om fag og arbejdsformer, 

som får betydning for fagidentiteten i utilsigtet retning, fordi forventningerne på de færreste 

virksomheder vil kunne imødekommes. Undervisningen på erhvervsskolerne risikerer dermed at 

komme til at fungere som et idealbillede på et fag, som ikke eksisterer længere (Juul 2006). Dette 

var ifølge Sørensen et al.(1984) tilfældet indenfor snedker-tømrerfaget i 1980´erne. Her oplevede 

eleverne på skolen at blive introduceret til et håndværk, som stort set kun eksisterede inden for 

skolens mure. På virksomhederne var de gamle håndværksmæssige færdigheder derimod i vidt 

omfang blevet afløst af montering af præfabrikerede elementer.  
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Bilag 2  

Spørgeguide til brug for elevinterviewene:  

 

Baggrundsoplysninger 
 
Hvad er din uddannelsesbaggrund? 
 
Hvad er dine forældres uddannelsesbaggrund?  
 
Er dine forældre danske statsborger? 
 
Hvilke erfaringer har du taget med dig fra dit tidligere uddannelsesforløb (fx dine skoleoplevelser) 

og hvordan vil du karakterisere dine skolemæssige præstationer? 

 
Begrundelse for valg af erhvervsuddannelse 
 

Hvorfor valgte du, at begynde på en erhvervsuddannelse? 
 
Overvejede du andre uddannelser?  
  
Hvem diskuterede du dit uddannelsesvalg med? Oplevede du generel opbakning til dit valg af 

uddannelse?  

 
Kendte du til uddannelsen/arbejdsområdet i forvejen? 
  
Oplevelsen af uddannelsesforløbet.  
 

Levede uddannelsesforløbet op til dine forventninger? 
 
Hvilke overvejelser gjorde du dig i forbindelse med valget mellem skole- virksomheds 

adgangsvejen og den ny mesterlære?  

 
Hvilke fordele og ulemper, ser du ved de tre forskellige adgangsveje 
 
Til elever der har valgt skoleadgangsvejen 
 
Hvilke forventninger havde du til undervisningen på grundforløbet  
 
Hvad var dit største udbytte af grundforløbet? 
 
Hvad vil du fremhæve som det mest udbytterige ved grundforløbet? 
 
Hvad vil du fremhæve som det mindst udbytterige ved grundforløbet? 
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Beskriv den gode erhvervsskolelærer 
 
Oplever du at det du lærer på skolen repræsenterer viden og færdigheder, som du ikke på samme 

måde ville kunne tilegne dig i løbet af virksomhedsoplæringen?  

 
Hvad kunne gøres bedre?  
 
Ville du set i bakspejlet have foretrukket virksomhedsadgangsvejen eller ny mesterlærer? 
 
  
Til elever der har valgt ny mesterlære 

 
Hvordan blev kontakten til oplæringsvirksomheden etableret?  
 
Hvilke forventninger havde du til undervisningen på grundforløbet  
 
Hvad var dit største udbytte af oplæringen på virksomheden i det første år af uddannelsen? 
 
Kan du beskrive dit oplæringsforløb?  
 
Hvad vil du fremhæve som det mest udbytterige ved oplæringen? 
 
Hvad vil du fremhæve som det mindst udbytterige ved oplæringen? 
 
Hvad kunne gøres bedre?  
 
Beskriv den gode oplæringsvirksomhed 
 
Hvordan fungerede kontaktlærerordningen og samarbejdet omkring udarbejdelsen af 

uddannelsesplanen?  

 
Hvordan oplevede du den løbende kompetencevurdering, som fandt i løbet af det første 

uddannelsesår?  

 
Har du deltaget i supplerende undervisning på en erhvervsskole i løbet af uddannelsens første år?   
 
Ville du set i bakspejlet have foretrukket virksomhedsadgangsvejen eller ny mesterlærer? 
 
Elevernes oplevelse af hovedforløbet 

 
Oplever du, at du er blevet godt rustet til at starte på hovedforløbet.  
 
Hvordan oplever du forskellen på den måde du lærer på i henholdsvis virksomheden og på skolen?  
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Hvordan oplever du samspillet mellem det du lærer på virksomheden og det du lærer på skolen?  
 
Oplever du at din oplæringsansvarlige har kendskab til hvad du lærer på skolen?  
 
Oplever du, at underviserne på skolen har den nødvendige viden om hvordan faget praktiseres ude 

på virksomhederne?  

 

 

 


