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1 Baggrund, formål og metode 

1.1 Baggrund og formål 

Baggrund Det er i praktikvirksomheden, de fleste lærlinge har deres første rigtige møde 
med arbejdsmarkedet. Et møde, der, uanset hvordan det forløber, får stor be-
tydning for de unge resten af livet, fordi det sætter varige spor.  

Det er også et møde, hvis udfald er særdeles vigtigt for virksomhederne - både 
oplæringsvirksomhederne og de øvrige virksomheder - dels fordi det bliver af-
gørende for, hvilken glæde oplæringsvirksomhederne kan få af de unge i lære-
tiden, dels fordi det får stor betydning for, hvilke kompetencer lærlingene be-
sidder, når de bliver beskæftiget som udlærte, og endelig fordi der - på trods af 
finanskrisen - fortsat må forventes at blive mangel på faglært arbejdskraft på 
10-15 års sigt. 

Blandt andet af disse grunde er det så vigtigt, at virksomhederne i vekseluddan-
nelsessystemet tilbyder et miljø, der gør læringen så optimal som muligt set i 
relation til de unges behov. Både for at sikre at de unge vælger uddannelserne, 
for at undgå frafald, og for at sikre at resultatet af uddannelserne bliver velkva-
lificerede, engagerede og motiverede medarbejdere.  

Formål Det er baggrunden for dette projekt, der har til formål at undersøge lærlingenes 
psykiske arbejdsmiljø i praktikpladsvirksomhederne inden for udvalgte fagom-
råder.  

Målet er at afdække lærlingenes psykiske arbejdsmiljø og de problemfelter, der 
især knytter sig hertil, samt at bidrage til formulering af løsningsforslag som de 
faglige udvalg og de øvrige relevante parter kan tage udgangspunkt i i bestræ-
belserne på at forbedre lærlingenes psykiske arbejdsmiljø og herigennem de 
unges betingelser for læring.   

1.2 Afgrænsning 

Afgrænsning Undersøgelsen fokuserer på lærlingenes psykiske arbejdsmiljø i nogle af de 
store fag inden for bygge- og anlæg, håndværk og teknik samt mad til menne-
sker, dvs. fagene: murer, tømrer, VVS- og energimontør/energispecialist, klein-
smed, smed (rustfast/rustfri), industritekniker-maskin, bager, kok og tjener. 
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1.2.1 Undersøgelsens forståelse af psykisk arbejdsmiljø 

Begrebet psykisk arbejdsmiljø kan betegne mange af de faktorer, der påvirker 
arbejdspladsen. Traditionelt set forstås psykisk arbejdsmiljø, som den måde, 
hvorpå vi omgås hinanden på arbejdspladsen, samt de muligheder vi har for 
personlig udvikling.  

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) definerer psykisk ar-
bejdsmiljø som faktorer, der har relation til arbejdets organisering eller de in-
terpersonelle relationer på arbejdspladsen, og som har betydning for de ansattes 
psykiske velbefindende og helbred. Det drejer sig om påvirkninger som: ind-
flydelse, variation i arbejdet, krav, social støtte og socialt netværk, menings-
fuldhed, forudsigelighed og tryghed, vold, chikane og mobning, rollekonflikter 
og gruppeprocesser. 

Igennem de senere år er man blevet mere opmærksomme på, at det psykiske 
arbejdsmiljø også er påvirket af den måde, man kan løse sin kerneopgave på. 
Inden for forskningen er man begyndt at have fokus på begrebet 'Social kapital' 
som er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fælles-
skab at løse organisationens kerneopgave. Social kapital dækker begreberne 
samarbejdsevne, tillid og retfærdighed.  

I denne undersøgelse indeholder forståelsen af psykisk arbejdsmiljø, dels de 
faktorer, der indgår i NFAs traditionelle forklaring, men i høj grad også den del 
der omhandler opgaveløsningen.  

En lærling, der betegnes som havende et godt psykisk arbejdsmiljø, vil derfor 
være kendetegnet ved dels at trives i samarbejdet med kolleger og ledelse, dels 
at opleve at han/hun udfører et godt arbejde, men også ved at han/hun får op-
fyldt muligheden for at lære nyt - det sidste fordi én af de væsentlige opgaver 
for en lærling netop er at tilegne sig et nyt fag.   

1.3 Metode 

Metode Undersøgelsen bygger på følgende metode: 

• Indledende interviews med arbejdstager og arbejdsgiverorganisationer, 
faglige udvalg og erhvervsskoler.  

• En internetbaseret spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af knapt 1.500 
erhvervsskoleelever med lære- og praktikplads i nogle af de store fag inden 
for bygge- og anlæg, håndværk og teknik samt mad til mennesker.  

• 15 dybdegående telefoninterview med elever der har deltaget i spørgeske-
maundersøgelsen.  

• 7 dybdegående telefoninterview med uddannelsesansvarlige på virksom-
heder med praktikpladser inden for et af de tre hovedområder 

• En workshop med deltagelse af de relevante parter herunder de faglige ud-
valg, erhvervsskoler og virksomheder.   

Brugen af begrebet 
psykisk arbejdsmiljø 
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1.3.1 Indledende interview 

Indledende interview Undersøgelsen blev indledt med interview med repræsentanter for de faglige 
udvalg, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, erhvervsskoler, arbejdsgi-
vere og lærlinge. Der blev i alt foretaget 8 personlige interview og 2 fokus-
gruppeinterview. Følgende parter var repræsenteret i interviewene: NNF, NNF 
Ungdom, Blik og rør, Det faglige udvalg for VVS-uddannelsen, Dansk Metal, 
Metalindustriens uddannelsesudvalg, Det faglige udvalg for industri og hånd-
værk, Byggeriets uddannelser, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Dansk Arbejds-
giverforening, Uddannelsescenter København Vest, EUC Nord samt 3 lærlinge.  

Formålet med denne del af undersøgelsen var at indsamle så meget relevant 
viden som muligt før formuleringen af spørgeskemaet. 

1.3.2 Spørgeskemaundersøgelsen 

Undersøgelsens dataindsamling er baseret på en internetbaseret spørgeskema-
undersøgelse med deltagelse af 1.470 erhvervsskoleelever, der har en lære- og 
praktikplads i nogle af de store fag inden for bygge- og anlæg, håndværk og 
teknik samt mad til mennesker. Det drejer sig om lærlinge med en uddannelses-
aftale om ny mesterlære eller en ordinær uddannelsesaftale inden for fagene: 
murer, tømrer, VVS- og energimontør/energispecialist, kleinsmed, smed (rust-
fast/rustfri), industritekniker-maskin, bager, kok og tjener.  

For at sikre tilstrækkelig mange besvarelser for hver faggruppe er dataindsam-
lingen stratificeret efter disse 9 fag og er baseret på en simpel tilfældig stikprø-
ve inden for hvert fag. 

Udtrækket er foretaget af UNI-C via Undervisningsministeriets register over 
elever og lære- og praktikpladser blandt elever, hvis uddannelsesaftale om ny 
mesterlære eller ordinære uddannelsesaftale var registreret som aktiv i registe-
ret, og havde varet mindst 30 dage på udtrækstidspunktet. 

Dataindsamlingen er foretaget i ugerne 48-51 i 2008. I alt blev der udsendt link 
med brugernavn og password til undersøgelsens internetbaserede spørgeskema 
til 3.000 unge med en lære- og praktikplads inden for de nævnte fag. Udsendel-
sen af linket er fulgt op med udsendelse af to påmindelser til de unge, der ikke 
havde svaret efter henholdsvis en uge og 14 dage. For at fremme en høj svar-
procent er der udloddet en præmie i form af et rejsegavekort til en tilfældigt 
udtrukket lærling blandt de besvarede spørgeskemaer. 

Svarprocent på 50 % 64 breve med links til spørgeskemaet nåede ikke frem til modtageren som følge 
af forkerte adresseoplysninger. Ser vi bort fra disse personer opnåede undersø-
gelsen en svarprocent på 50,1 %, hvilket må anses for rimeligt med den pågæl-
dende målgruppe.  

Vægtede analyser Spørgsmålet er så, om der er tale om skævheder i bortfaldet, dvs. om gruppen 
af lærlinge, der ikke har svaret på spørgeskemaet, adskiller sig væsentligt fra de 
lærlinge, der har svaret. På den ene side kan man forestille sig, at de lærlinge, 
der har det sværest, er mere tilbøjelige til at deltage i en undersøgelse som den-
ne. På den anden side kan der være en tendens til, at de lærlinge, der har størst 
overskud er mere tilbøjelige til at svare. Hvorvidt disse to tendenser opvejer 
hinanden er vanskeligt at afgøre. Svarprocenten varierer lidt fra 47 % i smede-

Spørgeskemaunder-
søgelsen 
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fagene til 55 % i tømrerfagene. Den er samtidig lidt højere blandt lærlingene 
med bopæl på Fyn (54 %) end i Jylland (50 %) og Sjælland og øerne (48 %). 
Som følge af disse forskelle og på grund af den foretagne stratificering efter 
faggruppe er der anvendt en vægtning efter lærlingenes fag og landsdel i de en-
kelte analyser, der har til formål at korrigere for dette. Vægtene er udarbejdet 
med udgangspunkt i oplysninger om den samlede population af lærlinge med 
uddannelsesaftaler om ny mesterlære og ordinære uddannelsesaftaler i de en-
kelte fag på udtrækstidspunktet.  

I forbindelse med udviklingen af spørgeskemaet til lærlingene har vi taget ud-
gangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)'s mel-
lemlange skema vedr. psykisk arbejdsmiljø. Fra dette skema har vi valgt de 
centrale dimensioner, som vi har vurderet som væsentlige i forbindelse med 
målingen af lærlingenes psykiske arbejdsmiljø. NFA's skema er imidlertid ud-
viklet til voksne arbejdstagere og ikke til lærlinge. Vi har derfor tilpasset ske-
maet, så det i højere grad retter sig imod lærlingene - dels ved at tilføje en del 
spørgsmål rettet specifikt mod lærlinge-relevante problemstillinger - dels ved at 
tilpasse den konkrete formulering af de enkelte spørgsmål til vores målgruppe. 

1.3.3 Telefoninterviews med lærlinge 

Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der tillige gennemført 15 
kvalitative telefoninterviews med lærlinge, der har besvaret spørgeskemaet og 
givet tilladelse til, at vi måtte kontakte dem igen med henblik på et interview. 
Formålet har været at opnå en dybere forståelse af spørgeskemaundersøgelsens 
resultater og de unges svar. Interviewemnerne blev fastlagt på baggrund af en 
indledende analyse af spørgeskemaresultaterne. 

For at få en bedre forståelse af forholdene blandt både de tilfredse og utilfredse 
lærlinge, er lærlingene i denne del af undersøgelsen udvalgt således, at der er 
sikret en ligelig repræsentation af lærlinge, der er tilfredse, utilfredse og hver-
ken/eller. Samtidig er lærlingene udvalgt så samtlige 9 fag i undersøgelsen er 
repræsenteret i de kvalitative telefoninterview med lærlingene. 

1.3.4 Telefoninterviews med uddannelsesansvarlige i 
praktikvirksomhederne 

Der er desuden gennemført 7 telefoninterview med uddannelsesansvarlige fra 
virksomheder i de relevante brancher. Formålet er at opnå en dybere forståelse 
af spørgeskemaundersøgelsens resultater og de unges svar og ikke mindst af 
virksomhedernes syn på resultaterne og nogle af de problemer og oplevelser, 
som de unge giver udtryk for i undersøgelsen. 

I udvælgelsen af virksomhederne er taget udgangspunkt i virksomheder, der 
normalt har lærlinge. 

1.3.5 Workshop 

Workshop Som et led i undersøgelsen er der endelig afholdt en workshop med deltagelse 
af repræsentanter for de faglige udvalg, erhvervsskoler og udvalgte virksomhe-
der. Formålet med workshoppen var - med udgangspunkt i undersøgelsens fore-

Udgangspunkt i 
NFA's mellemlange 
skema vedr. psykisk 
arbejdsmiljø 

Kvalitative interview 
med lærlinge 

Kvalitative interview 
med uddannelsesan-
svarlige 
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løbige resultater - at formulere forslag til løsninger, der kan bidrage til at redu-
cere arbejdsmiljøproblemerne for de unge. I workshoppen deltog repræsentan-
ter for: 

De faglige udvalg mv.: 
 
• Det faglige Fællesudvalg for Murer-. Stenhugger- og Stukkatørfaget, A-

side 
• Det faglige Udvalg for VVS-uddannelsen 
• Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen 
• Det faglige Udvalg for Gastronomiuddannelsen 
• Det faglige udvalg for Træfagenes byggeuddannelse bl.a. tømreruddannel-

sen 
• En uddannelseskonsulent fra Træfagenes Byggeuddannelse 
• Det faglige Fællesudvalg for bagere og konditorer 
 
Erhvervsskoler: 
 
• Københavns Tekniske Skole, byggeri 
• EUC Vest, Esbjerg, kok, tjener 
• Roskilde tekniske skole, Bygge & anlæg 
• Selandia, center for erhvervsrettet uddannelse, kok og tjener 
• Copenhagen Hospitality College (Hotel- og restaurantskolen) 
• Uddannelsescenteret i Roskilde, slagteriskolen 
 
Øvrige deltagere: 
 
I forbindelse med workshoppen blev en række virksomheder og repræsentanter 
for elevorganisationer inviteret. Der deltog: 

• En repræsentant for virksomheden: Jakon A/S  
• En repræsentant for virksomheden: Enemærke & Petersen A/S 
• En lærling fra tømrerfaget 

1.3.6 Møde med DA og LO 

Møde Som led i kvalitetssikringen af rapporten er der afholdt et møde med DA og 
LO. Formålet var dels at præsentere undersøgelsens foreløbige resultater, dels 
at sikre, at undersøgelsen bidrager med løsningsforslag, som de faglige udvalg 
og alle relevante parter kan tage udgangspunkt i i arbejdet for at sikre det bedst 
mulige psykiske arbejdsmiljø for lærlinge og elever i lære- og praktikvirksom-
hederne. 

1.3.7 Terminologi 

Terminologi I dette projekt anvendes begreberne lærlinge og elever synonymt. 
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1.4 Projektet er gennemført af:  

Undersøgelsen er gennemført af COWI A/S med PKE Consult som underleve-
randør. PKE Consult har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en del af de 
indledende interview, gennemført undersøgelsens kvalitative telefoninterview 
med uddannelsesansvarlige på virksomhederne og bidraget til kvalitetssikrin-
gen af projektet. 
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2 Sammenfatning, konklusion og 
anbefalinger 

2.1 Vigtige elementer af det psykiske arbejdsmiljø 

Den typiske profil, når lærlingene vurderer nogle af de vigtigste elementer af 
det psykiske arbejdsmiljø, er, at det sociale fællesskab og udviklingsmulighe-
derne fungerer bedst, mens dimensionerne 'anerkendelse, respekt og retfærdig 
behandling'1, rolleklarhed, social støtte og feedback fra andre (kolleger), og 
specielt indflydelsen fungerer dårligere. 

Sammenlignet med de danske lønmodtagere som helhed er det imidlertid alene 
rolleklarheden, der skiller sig lidt ud og vurderes som lavere af lærlingene end 
af de danske lønmodtagere som helhed. Det viser en sammenligning med resul-
taterne af en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø (NFA) blandt samtlige danske lønmodtagere, der også giver mulig-
hed for at sammenligne med udvalgte grupper af faglærte. 

Specielt med hensyn til udviklingsmulighederne, tilfredsheden med arbejdet2, 
social støtte og feedback fra den der oplærer (for samtlige danske lønmodtage-
res vedkommende: 'den nærmeste overordnede') og fra kollegerne er lærlinge-
nes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø bedre end vurderingen hos samtlige 
danske lønmodtagere. 

2.2 Tilfredshed 

Tilfredshed Kokkelærlingene er alt i alt nogle af de mest tilfredse lærlinge i undersøgelsen - 
mens murerlærlingene er de mindst tilfredse. Det er resultatet, når vi måler lær-
lingenes tilfredshed med arbejdet ved hjælp af den skala, der er udarbejdet med 
udgangspunkt i NFA's mellemlange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (jf. 
fodnote 2).  

                                                 
1 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - NFA - kalder denne dimension af det-
psykiske arbejdsmiljø for 'belønning'. 
2 Svarkategorierne til spørgsmålene i skalaen vedrørende tilfredshed med arbejdet er ikke 
helt sammenlignelige med svarkategorierne i NFA's spørgeskema. I lærlingespørgeskemaet 
har vi anvendt følgende kategorier: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken tilfreds eller utilfreds, 
Utilfreds, Meget utilfreds. I undersøgelsen blandt samtlige danske lønmodtagere har NFA 
anvendt kategorierne: Meget tilfreds, Tilfreds, Utilfreds, Meget utilfreds, Ikke relevant. 
Herudover spørger vi i lærlingespørgeskemaet til fremtidsudsigterne i faget, hvor NFA 
spørger til fremtidsudsigterne i arbejdet. Endelig spørger vi i lærlingespørgeskemaet til 
tilfredsheden med lære- og praktikpladsen mens NFA spørger til tilfredsheden i dit job.  

Vigtige elementer af 
det psykiske ar-
bejdsmiljø 
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Det interessante er, at når vi tager hensyn til lærlingenes anciennitet, er de ny-
startede lærlinge i jern- og metalfagene med op til 2 års anciennitet i praktik-
virksomheden de mest tilfredse, men i disse fag - specielt i smedefagene - ser 
der ud til at ske et voldsomt dyk i tilfredsheden med lærlingenes anciennitet. I 
hvert fald er lærlingene i smedefagene med mindst 2 års anciennitet de mest 
utilfredse i undersøgelsen3. 

2.2.1 Tilfredshed med praktikpladsen - alt taget i betragtning 

Lærlingene er generelt godt tilfredse med deres lære- og praktikplads. Langt de 
fleste - 78 % - af lærlingene i de 9 undersøgte fag - erklærer sig tilfredse eller 
meget tilfredse med lære- og praktikpladsen - alt taget i betragtning.  

Tilfredsheden er størst blandt kokkene, VVS'erne, maskinarbejderne (industri-
tekniker-maskin) og tømrerne og mindst blandt murerne og kleinsmedene. 

9 % er utilfredse Omkring hver 10. lærling - 9 % - er direkte utilfredse eller meget utilfredse med 
deres lære- og praktikplads. Flest utilfredse er der blandt murerne (11 %).  

For kokkenes vedkommende vurderes lærepladserne i vidt omfang enten som 
gode eller dårlige. Samtidig med at kokkefaget altså er det fag i undersøgelsen, 
der har flest tilfredse elever, er det også det fag, der har den næststørste andel af 
utilfredse (10 %).   

2.2.2 Glæder sig til at møde på arbejde? 

 Et andet mål for tilfredsheden med lære- og praktikpladsen og med faget i det 
hele taget er, om man glæder sig til at møde arbejdet. Flertallet - 69 % - af lær-
lingene glæder sig altid eller ofte til at møde på arbejde i lære- og praktikvirk-
somheden. 24 % glæder sig sommetider, og 11 % glæder sig så godt som al-
drig.  

Specielt blandt bager-lærlingene er der en stor andel (18 %), der stort set aldrig 
glæder sig til at komme på arbejde. Undersøgelsen tyder på, at det bl.a. hænger 
sammen med arbejdstiderne og det at skulle vende op og ned på dag og nat, det 
fysisk hårde arbejde - og det at stå op mange timer om ugen, mangel på socialt 
fællesskab med andre unge, mangel på respekt og mangel på indflydelse. 

2.2.3 Hvad betyder mest for tilfredsheden? 

 Når der tages højde for en lang række faktorer, viser analyserne, at de følgende 
forhold har størst betydning for, om lærlingene er tilfredse med lære- og prak-
tikpladsen - alt taget i betragtning. Forholdene er her listet efter graden af signi-
fikans - med de mest signifikante faktorer nævnt først: 

• Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling 
• Socialt fællesskab 

                                                 
3 Dette er ikke en forløbsundersøgelse - hvilket betyder, at det ikke helt kan udelukkes, at 
lærlingene med mindst 2 års anciennitet i hele deres læretid har været mindre tilfredse. 
Hvis det er tilfældet kan resultatet ikke fortolkes sådan, at der sker et fald i smedelærlinge-
nes tilfredshed i løbet af læretiden. 

Dyk i tilfredsheden 

78 % er tilfredse med 
lære- og praktikplad-
sen 

69 % glæder sig til at 
møde på arbejde? 

En del bagerlærlinge 
glæder sig ikke 

Hvad betyder mest 
for tilfredsheden? 
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• Mobning/Ubehagelige drillerier 
• Mening i arbejdet 
• Frihed til at sige sin mening 
• En ubehagelig, rå omgangstone 
• Fejlkulturen 
• Lærlingens alder 
• Udviklingsmulighederne 
• Hvem oplærer lærlingen? 
• Trusler om vold 
 

Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling 
Lærlinge, hvis arbejde i høj grad bliver anerkendt af deres overordnede, som 
føler sig respekterede af deres overordnede, og som oplever, at de bliver be-
handlet retfærdigt i praktikvirksomheden, er mere tilfredse, end de lærlinge der 
ikke i samme grad oplever dette.  

Socialt fællesskab 
Jo bedre lærlingen oplever det sociale fællesskab med kollegerne i praktikvirk-
somheden, jo større er tilfredsheden med lære- og praktikpladsen.  

Mobning/Ubehagelige drillerier 
Lærlinge, der har været udsat for ubehagelige drillerier i praktikvirksomheden, 
er alt andet lige mindre tilfredse med praktikpladsen end lærlinge, der ikke har 
oplevet dette. 

Mening i arbejdet 
Jo større mening lærlingene oplever, der er med arbejdet, jo mere tilfredse er 
de. Mening i arbejdet vil sige, om lærlingen oplever, at arbejdsopgaverne er 
meningsfulde, om lærlingen føler, at han/hun yder en vigtig arbejdsindsats, og 
om lærlingen føler sig motiveret og engageret i sit arbejde.  

Frihed til at sige sin mening 
Lærlinge, hvis arbejde i praktikvirksomheden kræver, at de altid skal lade være 
med at sige deres mening, er mindre tilfredse med praktikpladsen, end lærlinge, 
der aldrig oplever dette. 

En ubehagelig, rå omgangstone 
De lærlinge, der føler, at omgangstonen ikke bare er rå, men også ubehagelig, 
er mindre tilfredse med lære- og praktikpladsen end de øvrige. 

Fejlkulturen 
De lærlinge, der altid eller ofte bliver vejledt på en god måde om, hvad de skul-
le have gjort i stedet for, når de laver en fejl, er mere tilfredse, end de lærlinge, 
der aldrig/næsten aldrig oplever dette. 

Lærlingens alder 
Når vi tager højde for de øvrige forhold i analysen, er de 20-24 årige alt andet 
lige mere tilfredse med lære- og praktikpladsen end både de yngre (16-19 årige) 
og de ældre lærlinge (25 år og derover). 
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Udviklingsmulighederne 
Jo bedre udviklingsmulighederne er for lærlingene - jo mere tilfredse er de.  

Hvem oplærer lærlingen? 
Hvis mester eller en eller flere svende (evt. sammen med mester) står for oplæ-
ringen, er tilfredsheden med praktikpladsen markant større, end hvis andre - 
f.eks. andre lærlinge, ufaglærte eller lærlingen selv - står for oplæringen.  

Trusler om vold 
Lærlinge, der har været udsat for trusler om vold i praktikvirksomheden, er ik-
ke overraskende mindre tilfredse end lærlinge, der ikke har det. 
 

2.3 Praktikkens indhold og organisering 

2.3.1 Lærlingenes udviklingsmuligheder 

Udviklingsmuligheder Lærlingene vurderer deres udviklingsmuligheder som bedre end deres faglærte 
kolleger, hvilket er naturligt set i lyset af, at der er tale om en uddannelsesstil-
ling. Udviklingsmulighederne falder tilsyneladende i løbet af læretiden - speci-
elt inden for smedefagene. 

Forskellen på lærlingenes vurdering af udviklingsmulighederne i de enkelte fag 
er ret begrænset. Kokkelærlingene vurderer dog udviklingsmulighederne som 
lidt bedre end tømrer-lærlingene.  

Udviklingsmulighederne drejer sig om, hvorvidt arbejdet kræver, at lærlingen 
tager mange initiativer, har mulighed for at lære noget nyt gennem arbejdet, 
kan bruge sin viden og færdigheder, og kan udvikle sine evner gennem arbej-
det: 

• Godt halvdelen af lærlingene mener, at deres arbejde kræver, at de er initi-
ativrige. Det gælder specielt kokkene (76 %) og tjenerne (79 %) - og kun 
relativt få tømrere (46 %). 

• 77 % af lærlingene mener, at deres arbejde i praktikvirksomheden giver 
dem gode muligheder for at udvikle deres evner. Andelen er størst blandt 
VVS'erne (80 %) og mindst blandt murerne (74 %), bagerne (75 %) og tje-
nerne (70 %). Samtidig er der specielt blandt tjenerne (8 %) og bagerne (7 
%) en del af lærlingene, der ikke mener, at arbejdet i praktikvirksomheden 
udvikler deres evner. I smedefagene synes en del af lærlingene med en vis 
anciennitet desuden at savne udfordringer. Godt en tiendedel af de lærlinge 
i smedefagene, der har været i praktik i mere end 2 år, mener ikke, at ar-
bejdet i praktikvirksomheden giver dem ret gode muligheder for at udvikle 
deres evner. Til sammenligning er de tilsvarende andele blandt lærlingene 
med kortere anciennitet kun 2 % blandt kleinsmedene og 3 % blandt sme-
dende. 

Nogle af de forhold, der påvirker mulighederne for at lære nyt, er, om der er en 
plan for praktikforløbet, graden af indflydelse, omfanget af meningsfulde opga-
ver samt fejlkulturen, dvs. måden hvorpå virksomhederne reagerer på de fejl, 
som lærlingene begår. 
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2.3.2 Indflydelse 

Indflydelse Lærlingenes vurdering af deres indflydelse adskiller sig ikke markant fra 
vurderingen blandt deres faglærte kolleger4. De faggrupper, hvor lærlingene ser 
ud til at have størst indflydelse er kokkene og smedene, mens murerlærlingene 
er den gruppe, der har mindst indflydelse.  

Indflydelse drejer sig om, hvor ofte lærlingen har stor indflydelse på beslutnin-
ger om sit arbejde, hvor ofte lærlingen har indflydelse på, hvem han/hun arbej-
der sammen med og hvor ofte lærlingen har indflydelse på, HVAD han/hun 
laver på arbejdet i praktikvirksomheden: 

• 35 % af lærlingene mener, at de ofte eller altid har stor indflydelse på be-
slutninger om deres arbejde i praktikvirksomheden. Omkring en fjerdedel 
(24 %) synes, at de kun sjældent eller aldrig har det. Specielt blandt kok-
kene ser lærlingene ud til at have lidt større indflydelse på beslutningerne 
om arbejdet end i de øvrige fag.  

• Godt en femtedel af lærlingene (22 %) har ofte eller altid indflydelse på, 
hvem de arbejder sammen med. Andelen er størst blandt smedene og ba-
gerne og mindst blandt murerne og kokkene. Lidt over halvdelen (53 %) af 
lærlingene i de undersøgte fag har sjældent eller aldrig indflydelse på, 
hvem de arbejder sammen med. Det er specielt tilfældet for tjenerne og 
murerne. 

• Godt en tredjedel af lærlingene (36 %) har ofte eller altid indflydelse på, 
hvad de laver i praktikvirksomheden. Samtidig har næsten lige så mange 
(31 %) sjældent eller aldrig indflydelse på dette. Det er specielt i fagene 
inden for området mad til mennesker - og i særlig grad inden for kokkefa-
get - at lærlingene har indflydelse på, hvad de laver. I undersøgelsens kva-
litative interview peger lærlingene på, at øget indflydelse især har interesse 
i forhold til arbejdsopgaverne. Her ville lærlingene bruge indflydelsen til at 
lære noget mere.  

Der er meget stor forskel på, hvor stor indflydelse virksomhederne ønsker at 
give lærlingene. Der findes virksomheder, der ikke ønsker at give lærlingene 
indflydelse på, hvad de skal lave - selvom nogle af dem samtidig beskriver, at 
der ind imellem sker "en smutter", således at en lærling få uger før svendeprø-
ven kan fortælle, at der er noget han ikke har lært.  

2.3.3 Mening i arbejdet  

Mening i arbejdet Sammenlignet med deres faglærte kolleger er der en svag tendens til, at 
lærlingene vurderer meningen i arbejdet en anelse højere. Meningen i arbejdet 
er størst blandt lærlingene i fagene inden for mad til mennesker og mindst 
blandt murere, tømrere og kleinsmede. Undersøgelsen tyder i øvrigt på, at me-
ningen i arbejdet falder i løbet af læretiden - specielt blandt lærlingene i smede-
fagene.  

                                                 
4 Dog med det forbehold, at målingen af lærlingenes indflydelse kun omfatter tre ud af de 
fire spørgsmål, der anvendes til målingen af 'de voksnes' indflydelse. 
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Mening i arbejdet drejer sig om, hvorvidt lærlingen opfatter arbejdsopgaverne 
som meningsfulde, føler han/hun yder en vigtig arbejdsindsats og føler sig mo-
tiveret og engageret i sit arbejde. Det er et af de elementer af det psykiske ar-
bejdsmiljø, der har størst betydning for lærlingenes samlede tilfredshed med 
deres lære- og praktikplads.  

• Langt de fleste lærlinge - 73 % - opfatter generelt deres opgaver som me-
get meningsfulde. Det er i særlig grad tilfældet for bagerne (80 %) og kok-
kene (82 %). 4 % af undersøgelsens lærlinge giver udtryk for, at de ikke 
finder opgaverne meningsfulde. Denne andel er størst blandt smedene (6 
%). Blandt tømrerne, kleinsmedene og smedene er der en tendens til, at 
opgaverne vurderes som mere meningsfulde blandt lærlinge med kortere 
anciennitet end blandt de lærlinge, der har været i praktik i mindst 2 år.  

Meningsfulde opgaver, opfatter lærlingene som opgaver, der giver dem 
mulighed for at lære det, de skal. Opgaver, der ikke er meningsfyldte, er 
meget ofte opgaver, lærlingene har lært og prøvet mange gange - især når 
der er noget, de ikke har lært endnu. De kan f.eks. opleve det som et pro-
blem, hvis de får disse opgaver, samtidig med, at der udføres opgaver i 
virksomheden, som de ikke har lært.  

• 77 % af lærlingene føler, at de yder en vigtig arbejdsindsats. Andelen er 
størst blandt tjenerne og generelt i fagene inden for området mad til men-
nesker. 

Plan for praktikforløbet  
Undersøgelsen viser, at lærlingene er mere tilfredse med deres praktikplads på 
de virksomheder, der udarbejder en plan for praktikforløbet. Det hænger for-
mentlig blandt andet sammen med, at en praktikplan gør det tydeligere for lær-
lingene, at de opgaver, de arbejder med, udgør et naturligt led i oplæringen, og 
bidrager til at sikre, at lærlingen får de nødvendige kompetencer. Det er således 
blandt andet de lærlinge, der oplever, at de har lært for lidt, eller at det er lidt 
tilfældigt, hvad de lærer, der efterspørger en plan for praktikforløbet.  

Det stemmer meget godt overens med billedet set fra virksomhedernes side. 
Virksomheder, der arbejder med planer for praktikforløbet, ser f.eks. planerne 
som en fordel for både virksomhed og lærlinge, fordi de sikrer, at lærlingene får 
lært det de skal. Flere af de virksomheder, der ikke anvender planer for praktik-
forløbet, giver udtryk for, at der ind imellem sker "en smutter", således at lær-
lingen kort tid før sin svendeprøve mangler at lære nogle ting.  

Praktikvirksomheden har ifølge lærlingene udarbejdet en plan for praktikforlø-
bet for knapt en tredjedel af undersøgelsens lærlinge (31 %). En lige så stor del 
ved ikke, om virksomheden har udarbejdet en plan for praktikforløbet og 37 % 
svarer, at virksomheden ikke har lavet en plan. Brugen af planer for praktikfor-
løbet er især udbredt blandt virksomheder med industritekniker-maskin lærlin-
ge (49 %), hvorimod kun relativt få af murer-lærlingene (22 %) mener, at virk-
somheden har udarbejdet en plan for praktikforløbet.  

 

 

Plan for praktikfor-
løbet 
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Opgaver der ikke har noget med uddannelsen at gøre 
Omkring 1/5 af lærlingene får ind i mellem opgaver, der ikke har noget med 
deres uddannelse eller arbejde at gøre. 7 % får det ofte eller altid. Specielt 
blandt smedene er det udbredt. 15 % af smedelærlingene bliver efter eget ud-
sagn altid eller ofte sat til at udføre opgaver, der intet har med deres uddannelse 
at gøre. 

Arbejdstempoet 
Tempoet Flere af lærlingene nævner tempoet i arbejdslivet og kontrasten til tempoet i 

skolelivet, som en del af årsagen til, at overgangen fra skoleliv til arbejdsliv har 
været svær. Tempoet og tiden til opgaverne er især et problem for lærlingene 
inden for fagene: tjenere, bagere, kleinsmede og murere, hvor 8-9 % af lærlin-
gene så godt som aldrig føler, at de har tid nok til deres arbejdsopgaver.  

2.4 Samarbejde og ledelse 

2.4.1 Anerkendelse mv. 

Anerkendelse Sammenlignet med deres faglærte kolleger ligger lærlingene relativt højt, med 
hensyn til hvor meget anerkendelse de får. Undersøgelsen tyder på, at omfanget 
af anerkendelse falder lidt i løbet af læretiden - specielt i smedefagene. 

Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling5 drejer sig om, i hvilket omfang 
lærlingens arbejde bliver anerkendt og påskønnet af de overordnede og i hvilket 
omfang lærlingen bliver respekteret af sine overordnede og behandlet retfær-
digt. Det er den dimension af det psykiske arbejdsmiljø, der betyder allermest 
for, om lærlingene er tilfredse med deres praktikplads. 

• Godt halvdelen af lærlingene (57 %) føler, at de i høj eller meget høj grad 
får anerkendelse og påskønnelse af deres arbejde fra deres overordnede. 
Andelen er højst blandt smedene (63 %) og mindst blandt murerne (52 %). 
Omvendt er der 15 % af lærlingene, der føler, at deres arbejde kun i ringe 
eller meget ringe grad bliver anerkendt af deres overordnede. Det er især 
tilfældet blandt tømrerne, hvor næsten hver femte lærling har det sådan (18 
%).  

• 7 ud af 10 lærlinge føler sig respekteret af deres overordnede (69 %). An-
delen er størst blandt kokkene (75 %) og bagerne (74 %) og mindst blandt 
murerne (63 %) og smedene (64 %). 8 % af lærlingene føler sig ikke re-
spekteret af deres overordnede. 

• Langt de fleste lærlinge føler sig retfærdigt behandlet i praktikvirksomhe-
den. Det er tilfældet for 3/4 af lærlingene. Specielt inden for jern- og me-
talfagene føler lærlingene sig retfærdigt behandlet. Derimod er der relativt 
mange tjenere (8 %) og murere (7 %), der ikke føler sig retfærdigt behand-
let. 

• Halvdelen af lærlingene får ofte eller altid ros fra den der oplærer dem. 
Hver femte lærling får det sjældent eller aldrig. Andelen, der ofte får ros er 
størst i smedefagene (56 %) og blandt kokkene (55 %) og mindst blandt 

                                                 
5 NFA kalder denne dimension af det psykiske arbejdsmiljø 'belønning'. 

Opgaver, der ikke 
har noget med ud-
dannelsen at gøre 
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industriteknikere-maskin (45 %), tømrere (45 %) og murere (46 %). Blandt 
tjenerne får op imod hver 4. lærling (23 %) sjældent eller aldrig ros af den, 
der oplærer dem. Andelen er også høj blandt bagerne (22 %) og industri-
teknikere-maskin (22 %).  

Anerkendelse har stor positiv betydning for lærlingene. Alle de interviewede 
lærlinge er bevidste om betydningen både for deres arbejdsindsats og deres 
trivsel. De oplever blandt andet, at ros får dem til at turde mere og yde mere. 
Samtidig giver flere udtryk for, at anerkendelse ikke kun er det at blive rost for 
at have lavet en opgave godt: "Ros kan også være at man får at vide, at man 
har gjort sig umage". Omvendt har manglende anerkendelse en negativ indfly-
delse på motivationen og engagementet "… så gider man ikke gøre noget ud af 
det næste gang." 

Interviewene med virksomhedernes uddannelsesansvarlige viser, at der er store 
forskelle på forståelsen og anvendelsen af anerkendelse. Nogle virksomheder 
sætter således lighedstegn mellem anerkendelse og løn, del i akkorden eller en 
struktureret feedback til lærlingen hvert halve år. Andre virksomheder anvender 
bevidst anerkendelse med et motiverende sigte og giver udtryk for, at det øger 
lærlingenes selvtillid, motivation og indsats.  

2.4.2 Rolleklarhed 

Rolleklarhed Rolleklarhed drejer sig om i hvilket omfang, der er klare mål for lærlingens 
arbejde i praktikvirksomheden, og i hvilket omfang lærlingen nøjagtigt ved, 
hvad der forventes af ham/hende, dvs. det handler om at vide, hvad arbejdet går 
ud på. Sammenlignet med deres faglærte kolleger er lærlingenes rolleklarhed 
mindre i nogle fag. Rolleklarheden er størst blandt lærlingene inden for områ-
det mad til mennesker og mindst blandt tømrer-lærlingene. For kokkenes ved-
kommende er der en tendens til, at rolleklarheden stiger i løbet af læretiden. I 
smedefagene er tendensen imidlertid den modsatte.  

2.4.3 Social støtte og feedback  

Social støtte og feedback fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte 
hos den der oplærer og hos kollegerne. Det drejer sig om, i hvilket omfang den, 
der oplærer, og kollegerne er villige til at lytte til lærlingens problemer med 
arbejdet, og hjælper og støtter og taler med den unge om, hvor godt han/hun 
udfører sit arbejde.  

Sammenlignet med deres faglærte kolleger får lærlingene tilsyneladende mere 
social støtte og feedback fra den, der oplærer dem, end de faglærte får fra deres 
overordnede. Smede-lærlingene får mest social støtte og feedback - tjener-
lærlingene mindst. I flere af fagene - specielt blandt kleinsmedene, smedene, 
kokkene og tjenerne - er der en tendens til, at den sociale støtte og feedback er 
lavere blandt lærlinge med mindst 2 års anciennitet end blandt lærlinge med 
kortere anciennitet. 

Billedet er det samme, når vi fokuserer på den sociale støtte og feedback fra de 
øvrige kolleger i praktikvirksomheden. Lærlingene får mere social støtte og 
feedback end de faglærte grupper og den sociale støtte og feedback synes at 
falde i løbet af læretiden - især i smedefagene. 

Anerkendelse har 
stor positiv betyd-
ning 

Social støtte og 
feedback 
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• 8 ud af 10 lærlinge mener, at den der oplærer dem ofte eller altid er parat 
til at besvare deres spørgsmål om arbejdet, praktikken og arbejdspladsen. 6 
% oplever derimod, at den der oplærer dem sjældent eller aldrig er parat til 
at besvare deres spørgsmål. Denne andel er størst blandt tjenerne (8 %). 

• Omkring hver 10. lærling mener, at deres arbejde kræver, at de ofte eller 
altid lader være med at sige deres mening. Andelen er en del større blandt 
tjenerne (23 %) end i de øvrige fag. En forklaring kan være den tætte kun-
dekontakt i tjenerfaget.  

2.4.4 Fejlkulturen 

Reaktionen på fejl Hvordan reagerer den oplæringsansvarlige og praktikvirksomheden, når 
lærlingene laver fejl i forbindelse med praktikken? Den del af det psykiske ar-
bejdsmiljø - som vi her har kaldt fejlkulturen, handler også om anerkendelse - 
og er et af de forhold, der har størst betydning for, om lærlingene er tilfredse 
med deres praktikplads. 

• Størstedelen - 7 ud af 10 lærlinge - giver udtryk for, at de kun sjældent el-
ler aldrig bliver kritiseret voldsomt, når de laver en fejl. 11 % bliver der-
imod ofte eller altid kritiseret voldsomt, hvis de laver fejl. Specielt i fagene 
inden for mad til mennesker og til dels også inden for VVS-området bliver 
fejl efter lærlingenes vurdering mødt af voldsom kritik. 

• En anden måde at møde fejl fra lærlingenes side på er at vejlede dem om, 
hvad de i stedet skulle have gjort. 73 % af lærlingene i undersøgelsen op-
lever ofte eller altid dette. 8 % oplever det sjældent eller aldrig. Specielt 
blandt tjenerne er der relativt få (62 %), der ofte eller altid får en god vej-
ledning, hvis de gør noget forkert.   

Interviewene viser, at lærlingene er bevidste om, at der er meget læring at hen-
te, hvis de bliver gjort opmærksom på, at de har lavet en fejl. Måden de får det 
at vide på, har imidlertid afgørende betydning for deres motivation og engage-
ment. Det kan opleves positivt at være med til at udbedre en fejl, dels fordi man 
lærer mere, og dels fordi det betyder noget for trivselen: "det er da vigtigt, at få 
lov at hjælpe og få lov til at rette en fejl, - så får man det bedre med sig selv." 

2.5 Socialt fællesskab 

Det sociale fællesskab er det af de undersøgte elementer af lærlingenes psyki-
ske arbejdsmiljø, der - efter anerkendelse, respekt og retfærdig behandling - 
betyder mest for lærlingenes tilfredshed med lære- og praktikpladsen. 

Lærlingenes vurdering af kvaliteten af det sociale fællesskab på arbejdspladsen 
adskiller sig ikke afgørende fra deres faglærte kollegers. Lærlingenes vurdering 
af det sociale fællesskab er højst blandt kleinsmedene og industriteknikerne og 
mindst blandt murerne og tjenerne, men forskellen er begrænset. 

Det sociale fællesskab i arbejdet drejer sig om stemningen mellem lærlingen og 
de øvrige medarbejdere i praktikvirksomheden, om der er et godt samarbejde 
blandt medarbejderne på arbejdspladsen, og om lærlingen føler sig som en del 

Det sociale fælles-
skab 
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af et fællesskab på arbejdspladsen. Ifølge arbejdsmarkedsforskerne har det so-
ciale fællesskab stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads6.  

• Langt de fleste lærlinge (83 %) føler sig ofte eller altid som en del af fæl-
lesskabet på deres arbejdsplads. Andelen er størst blandt kokkene og 
mindst blandt murerne, der ser ud til at have lidt større problemer med at få 
lærlingene med i fællesskabet end de øvrige fag. 8 % af murerne føler sig 
kun sjældent eller aldrig som en del af fællesskabet på arbejdspladsen.  

Nogle af de interviewede virksomheder gør en del for, at lærlingene skal 
føle sig som en del af virksomheden. De lægger f.eks. stor vægt på, at lær-
lingene deltager i klubberne og i de sociale arrangementer, og nogle af de 
store virksomheder prøver også at skabe rum for, at lærlingene kan mødes, 
fordi de mener, at lærlingene har et behov for at være sammen med hinan-
den. 

• 84 % af lærlingene synes, at der ofte eller altid er et godt samarbejde 
blandt medarbejderne på deres arbejdsplads. Andelen er høj i de fleste fag 
og specielt i smedefagene. På den anden side er der også i flere fag om-
kring 1/5 af lærlingene der kun synes, at der sommetider, sjældent eller al-
drig er et godt samarbejde blandt medarbejderne i deres praktikvirksom-
hed.  

2.5.1 Omgangstonen  

Omgangstonen Hver 5. lærling føler, at der er en ubehagelig rå tone i praktikvirksomheden. 
Værst ser det ud inden for tjenerfaget, hvor mere end hver tredje lærling (35 %) 
finder tonen ubehagelig rå og inden for bagerfaget, hvor andelen er 27 %. An-
delen er dog relativt høj inden for alle de undersøgte fag.  

Omgangstonen er et af de forhold, der har størst betydning for, hvor tilfredse 
lærlingene er med praktikpladsen. Lærlinge, der føler, at der er en ubehagelig rå 
tone på arbejdspladsen, er væsentligt mindre tilfredse med praktikpladsen end 
de øvrige lærlinge.  

2.5.2 Sladder og bagtalelse, skænderier, mobning, vold, uønsket 
seksuel opmærksomhed 

Næsten halvdelen af lærlingene (46 %) har været udsat for sladder og bagtalel-
se i praktikvirksomheden. Andelen er væsentligt større blandt tjenerne (71 %) 
end i de øvrige fag. 31 % af tjener-lærlingene føler sig udsat for sladder og bag-
talelse dagligt eller ugentligt. Blandt undersøgelsens lærlinge som helhed er den 
tilsvarende andel 11 %. Det er især andre kolleger men også andre lærlinge, der 
har stået bag sladderen og bagtalelsen. 

 
 
 

                                                 
6 Jf. NFA: 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Socialt 
fællesskab i arbejdet    

Sladder, skænderier, 
mobning, vold, uøn-
sket seksuel op-
mærksomhed 



Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø 

 

17 

.  

Skænderier 
Halvdelen af lærlingene har været involveret i skænderier eller konflikter i 
praktikvirksomheden. Andelen er væsentligt højere blandt tjenerne (69 %) end i 
de øvrige fag. Det er især andre kolleger, men også andre lærlinge eller en le-
der, tjenerlærlingene har været i skænderi eller konflikt med. 

Mobning 
Næsten hver 5. lærling (18 %) har været udsat for ubehagelige drillerier i prak-
tikvirksomheden. Andelen er størst blandt bagerne (27 %) - mindst blandt indu-
striteknikerne-maskin (13 %). 1/10 af de, der er blevet udsat for ubehagelige 
drillerier, har været det dagligt eller ugentligt. 1/5 har været det månedligt eller 
hyppigere. Det er først og fremmest andre kolleger på arbejdspladsen, der har 
udsat lærlingene for ubehagelige drillerier (8 ud af 10 gange).  

Vold og trusler om vold 
2 % af lærlingene har været udsat for trusler om vold. Det har især været tilfæl-
det blandt VVS-lærlingene (5 %) og blandt kokkene og tjenerne (4 %). I de fle-
ste tilfælde er det andre kolleger i praktikvirksomheden, der har truet med vold 
(53 % af tilfældene). I 36 % af tilfældene er det ifølge lærlingene en leder i 
virksomheden.  

2 % af lærlingene oplyser, at de har været udsat for direkte fysisk vold. Specielt 
kokkene har været ramt (5 %). I langt de fleste tilfælde har det været andre kol-
leger, der har udsat lærlingene for vold (73 % af tilfældene).  

Uønsket seksuel opmærksomhed 
15 % af de kvindelige lærlinge inden for området mad til mennesker har været 
udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Andelen er særlig høj blandt tjener-
ne (18 %) og kokkene (16 %). Den uønskede seksuelle opmærksomhed er især 
kommet fra andre kolleger i praktikvirksomheden (2/3 af tilfældene), men også 
fra andre lærlinge (1/3 af tilfældene). 

2.6 Overgangen fra skolelivet til arbejdslivet 

Omkring 1/5 af lærlingene synes ikke overgangen fra skoleliv til arbejdsliv er 
så let. 5 % af lærlingene synes, det i høj grad har været svært at komme fra sko-
lelivet til arbejdslivet, 14 % at det i nogen grad har været svært7. Især blandt 
kokkene (8 %), bagerne (6 %) og murerne (6 %) er der en del af, der synes, at 
overgangen fra skoleliv til arbejdsliv har været meget svær.  

De årsager, lærlingene hyppigst nævner, til at det har været svært, er - med de 
hyppigst nævnte årsager først - arbejdstiderne, det fysisk hårde arbejde, at der 
er tale om 'to forskellige verdener' - der især omfatter en kritik af erhvervssko-
lerne, men også drejer sig om at skolen og virksomhederne fokuserer på for-
skellige ting og gør tingene forskelligt, mindre kontakt til familie og venner, 
større krav og større ansvar samt højere tempo og mindre krav til kvalitet. 

                                                 
7 Skolelivet skal både forstås som livet i folkeskolen og som livet på erhvervsskolen. 

Overgangen fra sko-
lelivet til arbejdslivet 
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2.7 Udsatte lærlinge 

2.7.1 Frafald? 

Frafald? For 7 % af lærlingene er arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden forbundet med 
så store problemer, at de altid eller ofte tænker på at afbryde uddannelsen af 
den grund. Her er der tale om en gruppe, hvor arbejdsforholdene gør ondt. An-
delen, der tænker på at afbryde uddannelsen på grund af arbejdsmiljøet, er 
størst blandt tjenerne (13 %) og bagerne (12 %) og i det hele taget inden for 
området 'Mad til mennesker'. 

Det psykiske arbejdsmiljø - og lærlingenes vurdering af det - er væsentligt dår-
ligere hos de lærlinge, der overvejer at afbryde deres uddannelse på grund af 
arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden, sammenlignet med de lærlinge, der ikke 
gør. Det gælder tonen i virksomheden, som 2/3 finder ubehageligt rå, måden 
virksomheden tackler lærlingenes fejl, den anerkendelse og respekt de møder, 
om de har frihed til at sige deres mening, om virksomheden har lavet en plan 
for praktikforløbet, udviklingsmulighederne, arbejdsopgaverne, tiden til ar-
bejdsopgaverne, overgangen fra skolelivet til arbejdslivet, mobning, skænderi-
er, sladder og bagtalelse, trusler om vold og uønsket seksuel opmærksomhed.  

Herudover er der en tendens til, at der i højere grad er problemer på små virk-
somheder, på virksomheder i tilbagegang, på virksomheder hvor lærlingen er 
eneste lærling, og på virksomheder hvor mester eller andre end mester og sven-
dene står for oplæringen. 

2.7.2 Ophobning af psykiske arbejdsmiljøproblemer 

Med udgangspunkt i de psykiske arbejdsmiljøforhold, der har størst betydning 
for lærlingenes tilfredshed med lære- og praktikpladsen, har vi således afgræn-
set lærlinge med en ophobning af psykiske arbejdsmiljøproblemer, som lærlin-
ge der har mindst 3 af de følgende arbejdsmiljøproblemer i deres praktikvirk-
somhed:  

• Ringe anerkendelse, respekt og retfærdig behandling 
• Ringe del i det sociale fællesskab 
• Dagligt eller ugentligt udsat for mobning 
• Ringe grad af mening i arbejdet 
• Altid eller ofte uden frihed til at sige sin mening 
• En ubehagelig og rå omgangstone 
• Sjældent eller aldrig god vejledning i tilfælde af fejl 
• Ringe udviklingsmuligheder8 
• Udsat for trusler om vold i praktikvirksomheden 

                                                 
8 Vi har tidligere set, hvor høje værdier lærlingene i gennemsnit vurderer anerkendelse, 
respekt og retfærdig behandling (70), det sociale fællesskab (82), meningen i arbejdet (74) 
og udviklingsmulighederne (75) til på en skala fra 0 til 100. Her er afgrænsningen af ringe 
anerkendelse, respekt og retfærdig behandling, ringe del i det sociale fællesskab, ringe grad 
af mening i arbejdet og ringe udviklingsmuligheder afgrænset som skalaværdier på 25 og 
derunder. 
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5 % af undersøgelsens lærlinge har en ophobning af psykiske arbejdsmiljøpro-
blemer i praktikvirksomheden. Det drejer sig for en stor dels vedkommende om 
en ubehagelig og rå omgangstone (83 %), manglende frihed til at sige sin me-
ning (81 %), ringe grad af anerkendelse, respekt og retfærdig behandling (71 
%) og en dårlig fejlkultur (65 %). Andre psykiske arbejdsmiljøproblemer spiller 
dog også ind. Især blandt tjenerne er der en del - 9 % - med ophobning af psy-
kiske arbejdsmiljøproblemer.  

Ophobningen af dårligt psykisk arbejdsmiljø ser i meget høj grad ud til at øge 
risikoen for, at lærlingene vil afbryde deres uddannelse. 60 % af de lærlinge, 
der har en ophobning af psykiske arbejdsmiljøproblemer, overvejer ofte eller 
altid at afbryde deres uddannelse på grund af arbejdsmiljøet. Den tilsvarende 
andel er 5 % blandt de lærlinge, der ikke har en ophobning af psykiske ar-
bejdsmiljøproblemer. 

2.8 Konklusion og anbefalinger 

2.8.1 Konklusion 

Konklusion Det overordnede billede af lærlingenes psykiske arbejdsmiljø er, at lærlingene 
har det godt. Langt de fleste lærlinge er glade for deres fag, deres lære- og prak-
tikplads og det psykiske arbejdsmiljø. På en række områder er lærlingenes vur-
dering af det psykiske arbejdsmiljø endog mere positiv end en tilsvarende vur-
dering blandt deres faglærte kolleger og de danske lønmodtagere som helhed.  

Ikke alle områder af det psykiske arbejdsmiljø fungerer dog lige godt. På nogle 
områder er der plads til markante forbedringer. Det gælder ikke mindst områder 
som anerkendelse af lærlingenes indsats, måden oplæringsvirksomhederne 
tackler lærlingenes fejl på, omgangstonen, sladder og bagtalelse, mobning, uøn-
sket seksuel opmærksomhed, trusler om vold og de problemer der knytter sig til 
overgangen fra skolelivet til arbejdslivet. Samtidig er der mellem 5 og 10 % af 
lærlingene, der har det særlig svært - og hvor det psykiske arbejdsmiljø risike-
rer at bliver årsagen til, at lærlingene afbryder uddannelsen - også her er der 
behov for en indsats. En indsats som i høj grad må forventes at kunne betale sig 
i det lange løb både for virksomhederne, lærlingene og det danske samfund som 
helhed.  

• "det ikk så meget drillerrier og sådan bliver bare holdt uden for og holdt nede..  
ved ikk hva jeg har gjordt galt syns ikk selv jeg er så slem...  det bare et hel-
vede at komme ind i en skurvogn og vide at dem der sider der ville skide dig 
et stykke.. og bliver ikk talt til med mindre det er nødvendig... men har heldivis 
en jeg kan støtte mig lidt til...  og det er X han syns også jeg gør det godt nok..  
men der er to der ligsom styre firmaet  Y og Z.  og ingen kan sige noget der...  
og de to hader mig..  det ligesom om jeg bare er luft..  håber jeg kan finde et 
sted med gode kolleger bagefter.." 

 

2.8.2 Anbefalinger 

Anbefalinger Formålet med de følgende anbefalinger er både at forbedre forholdene på de 
områder, hvor der er plads til markante forbedringer, og at forbedre forholdene 
for de lærlinge, der har det svært i praktikvirksomhederne.  
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God introduktion Det anbefales, at der tages initiativer til at sikre, at alle praktikvirksomheder har 
et gennemtænkt introduktionsforløb for deres lærlinge. En god introduktion af 
lærlingene til arbejdspladsen vil være gavnlig på flere måder. Den vil kunne 
bidrage til at lette de unges overgang fra grundskole til arbejdsliv og samtidig 
hjælpe til at afstemme virksomhedens og lærlingens forventninger. Den tvinger 
også virksomhederne til at gøre sig klart, hvilke krav de stiller til de unge, og 
hvad virksomhederne omvendt har at tilbyde.  

Introduktionen kan f.eks. omfatte udlevering og gennemgang af en 'virksomhe-
dens lærlingehåndbog', - f.eks. i form af et lille hæfte med nogle væsentlige in-
formationer om det at være lærling på virksomheden, retningslinjer mv. - samt 
introducerende samtaler - herunder en samtale mellem en repræsentant fra sko-
len, den oplæringsansvarlige og den unge selv.  

De faglige udvalg foreslås at bidrage ved at indsamle og videreformidle eksem-
pler på god introduktion af lærlingene og udarbejde en model eller et idekatalog 
til virksomhederne om den gode introduktion, herunder en huskeliste til brug 
ved den introducerende samtale, samt en skabelon for hvad en lærlingehåndbog 
f.eks. kan indeholde. 

Det anbefales, at der tages initiativer til at sikre, at virksomhederne i højere 
grad fokuserer på anerkendelse og dens betydning for lærlingenes - og medar-
bejdernes - læring og trivsel.  

Anerkendelse motiverer og giver lærlingene en tilbagemelding på, hvor godt de 
gør deres arbejde, og om de er på rette spor. Den indebærer samtidig et nærvær 
overfor de unge, der - ikke mindst i starten af et arbejdsforhold - er vigtigt for 
tilpasningen til det nye arbejdsliv. Anerkendelse har således betydning for både 
læringen og den sociale og faglige trivsel, fordi den bekræfter os i, at vi bidra-
ger med noget værdifuldt til den arbejdsplads, vi er en del af. Anerkendelse be-
tyder, at vi føler os synlige, set og taget alvorligt - og får vi den ikke, føler vi, at 
vores arbejdsindsats er ligegyldig. 

Anerkendelse skal ikke blot forstås som ros. Anerkendelse indebærer at blive 
taget alvorligt, fordi man bliver anset for at være en kompetent person. Aner-
kendelse betyder nysgerrig interesse og respekt for hinanden. Ros kan også væ-
re anerkendelse, men anerkendelse er mere nuanceret end blot ros. Anerkendel-
se kan f.eks. godt vise sig ved, at man får stillet interessante og kritiske 
spørgsmål til det, man har præsteret. Det kan også være kritik for at kunne have 
gjort det bedre: Hvis man har løst en opgave dårligt og bliver spurgt om, hvad 
der gik galt, og hvad man kan gøre for at gøre det bedre næste gang. Anerken-
delse vedrører således også hele spørgsmålet om, hvordan man undgår og rea-
gerer på, at lærlingene laver fejl. 

Det er vigtigt, at forståelsen af, hvad anerkendelse er, og hvilken betydning den 
har i forhold til læring og trivsel, øges hos virksomhederne. Her kan BAR 
(branchearbejdsmiljørådene) sammen med de faglige udvalg spille en vigtig 
rolle i kraft af information om anerkendelsens betydning for lærlingenes og de 
øvrige medarbejderes læring og motivation og forslag til, hvordan virksomhe-
derne systematisk kan arbejde med anerkendelse i dagligdagen. 

Aktiv brug af aner-
kendelse  
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Plan for praktikforløb Det anbefales, at virksomhederne arbejder med en plan for praktikforløbet 
f.eks. gennem www.elevplan.dk, og at de faglige udvalg i samarbejde med sko-
lerne overvejer, hvordan virksomhedernes brug af praktikplaner kan øges. Lær-
lingene er som nævnt mere tilfredse med deres praktikplads på de virksomhe-
der, der udarbejder en plan for deres praktikforløb. En praktikplan medvirker til 
at tydeliggøre meningen i arbejdet og sikrer, at lærlingen får de nødvendige 
kompetencer og får mulighed for at prøve at udføre alle relevante arbejdsopga-
ver. En drøftelse og eventuel justering af praktikplanen kan f.eks. indgå i jævn-
lige MUS-samtaler med lærlingene.  

Plan for undervisning I forlængelse af ovenstående anbefales det, at virksomhederne før, under og 
efter skoleopholdene anvender www.elevplan.dk til at få et overblik over de 
læringsaktiviteter lærlingene kan vælge imellem, de fag, hold og læringsaktivi-
teter lærlingene er tilmeldt og fremdriften i lærlingenes skoleophold. Målet er 
at skabe størst mulig synergi mellem skolernes planlægning og lærlingenes ar-
bejde i praktikvirksomhederne.  

Selvevaluering Som et redskab til selvevaluering foreslås de faglige udvalg at udarbejde et 
samtaleskema, som den oplæringsansvarlige og lærlingen sammen gennemgår 
og som kan opfange, om oplæringen og det psykiske arbejdsmiljø fungerer op-
timalt. Hvordan går det med omgangstonen, hvordan går det med det fagli-
ge/sociale tilhørsforhold, hvordan går det med læringen osv? Skemaet bør bru-
ges med en passende regelmæssighed og kan f.eks. indgå i opfølgningen på 
praktikplanen.  

I AMU-regi findes der inden for nogle fag allerede en frivillig praktikvejleder-
uddannelse med en varighed på 1-3 dage. Det anbefales, at der indføres en 
praktikvejlederuddannelse af 1-3 dages varighed inden for alle fagområder. 
Uddannelsens har til formål at sikre, at de oplæringsansvarlige i virksomheder-
ne har de fornødne kompetencer i relation til de unge. De faglige udvalg fore-
slås som initiativtager i den forbindelse i samarbejde med alle relevante parter. 
Det er vigtigt, at sikre de kompetencer, der følger af uddannelsen, også når ud 
til de virksomheder og oplæringsansvarlige, hvor behovet for en forbedring af 
psykiske arbejdsmiljø er størst. Det bør derfor nøje overvejes, hvordan dette 
bedst kan sikres - og om deltagelse i praktikvejlederuddannelsen eventuelt bør 
være obligatorisk for virksomheder med lærlinge i praktik eller om økonomiske 
incitamenter bedre vil kunne understøtte en sådan ordning.  

Andre lande som Tyskland, Holland, Norge og Finland har allerede tradition 
for frivillige eller obligatoriske "mesterkurser"9. Forskning på området peger 
på, at uddannelse af de oplæringsansvarlige også betragtes som en god idé i 
Danmark, men at initiativet ofte ”dør hen” på grund af knaphed på tid og pen-
ge. Det konkluderes således, at "en form for økonomisk tilskud er nødvendigt, 
hvis træneruddannelse skal blive en realitet for mere end blot nogle få brancher, 
og ikke mindst hvis den skal opnå en mere varig status, end den har for øjeblik-
ket"10. 

Det anbefales, at uddannelsen bl.a. inddrager følgende temaer: 
                                                 
9 Jf. Bjerre m.fl. (2004, p. 4): Træneruddannelse i små og mellemstore virksomheder. 
Dansk Erhvervspædagogisk Læreruddannelse.  
10 Citat: Bjerre m.fl. (2004, p. 4): Træneruddannelse i små og mellemstore virksomheder. 
Dansk Erhvervspædagogisk Læreruddannelse. 

Praktikvejlederud-
dannelse 
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• Anerkendelse som redskab til konstruktiv tilbagemelding og motivation 
• Modtagelse og afsendelse af læring til 'nutidens unge'  
• Inddragelse af lærlingene i det faglige og sociale fællesskab 
• Indflydelse til lærlinge - hvordan giver det mening? 
• Forventningsafstemning 
 
Indførelsen af en praktikvejlederuddannelse kan eventuelt suppleres med en 
ordning, hvor erhvervsskolerne leverer coaching til de uddannelsesansvarlige 
på de mindre virksomheder. 
 
Det anbefales, at erhvervsskolerne bruger kontaktlærerordningen proaktivt i 
forhold til både virksomheder og lærlinge. En del af de unge har det svært. Det 
er derfor vigtigt, at der tilbydes en proaktiv kontakt, der kan fungere som de 
unges 'livline'.   

For at sikre en bedre overgang fra skoleliv til arbejdsliv - til gavn for både virk-
somhederne og de unge - anbefales det, at erhvervsskolerne arbejder systema-
tisk med dette tema.  

Flere af undersøgelsens lærlinge peger på, at forløbene på erhvervsskolerne 
virker "sløvende"- og at forskellen i tempoet på erhvervsskolerne og i virksom-
hederne vanskeliggør overgangen fra skolelivet til arbejdslivet. Det anbefales 
derfor, at det overvejes, hvordan skoleopholdene kan strammes op for at undgå 
dette. Blandt de muligheder, der bør overvejes, er en differentiering af under-
visningen - hvilket der allerede er lovhjemmel til - så de stærke elever i højere 
grad føler, de får udfordringer - uden at de svage elever tabes på gulvet.  

Menneskesyn og omgangstone hænger sammen. Interne aftaler og retningslin-
jer på de enkelte virksomheder om omgangstonen og nærvær overfor lærlinge-
ne kan være et middel til at undgå en ubehagelig rå tone og kan måske også bi-
drage til at reducere den uønskede seksuelle opmærksomhed. De faglige udvalg 
kan f.eks. bidrage hertil ved at indsamle og videreformidle eksempler på perso-
nalepolitikker og tiltag, der fremmer en bedre omgangstone på arbejdspladsen. 
Det vil desuden være naturligt at inddrage tillidsmandssystemet i udarbejdelsen 
og implementeringen af virksomhedernes interne aftaler og retningslinjer. 

For at sikre den størst mulige effekt på lærlingenes psykiske arbejdsmiljø anbe-
fales det at overveje mulighederne for at kombinere økonomiske incitamenter 
med oplæringsvirksomhedernes deltagelse i de foreslåede tiltag herunder f.eks. 
deltagelse i praktikvejlederuddannelse, udarbejdelse af planer for praktikforlø-
bet, systematiske introduktionsforløb for lærlingene samt virksomhedens og 
lærlingenes fælles selvevaluering af de enkelte praktikforløb. 

For at sikre en løbende opmærksomhed på lærlingens psykiske arbejdsmiljø og 
for at sikre, at de iværksatte initiativer har den ønskede effekt, anbefales Un-
dervisningsministeriet desuden at følge dette gennem surveybaserede målinger 
af det psykiske arbejdsmiljø med jævne mellemrum f.eks. hvert tredje år.  
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3 Vigtige elementer i lærlingenes psykiske 
arbejdsmiljø 

Hvilke elementer af lærlingenes psykiske arbejdsmiljø er bedst - og hvordan 
adskiller lærlingenes psykiske arbejdsmiljø sig fra samtlige danske lønmodta-
geres? Det er temaerne i dette kapitel.  

I dette kapitel sætter vi især fokus på de dimensioner af lærlingenes psykiske 
arbejdsmiljø, der er udledt og til en vis grad kan sammenlignes med NFA's 
spørgeskemaer vedr. psykisk arbejdsmiljø. Det drejer sig om lærlingenes ind-
flydelse, mening i arbejdet, belønning (anerkendelse, respekt og retfærdig be-
handling), rolleklarhed, social støtte og feedback fra den der oplærer lærlingen, 
social støtte og feedback fra kolleger, socialt fællesskab og tilfredshed med ar-
bejdet.   

3.1 Dimensioner i lærlingenes psykiske arbejdsmiljø 

Dimensioner Figur 3.1 viser lærlingenes vurdering af forskellige dimensioner af deres 
psykiske arbejdsmiljø på en skala fra 0-100. I figuren er de enkelte dimensioner 
opstillet i rækkefølge efter hvor højt de scorer på skalaen. Jo højere score - jo 
mere føler lærlingene i gennemsnit, at de har af den pågældende dimension. 
Som det ses er den typiske profil for en lærling i de 9 fag, at det sociale fælles-
skab og udviklingsmulighederne scorer højst, mens dimensionerne 'anerkendel-
se, respekt og retfærdig behandling' (der i NFA's terminologi kaldes 'beløn-
ning'), rolleklarhed, social støtte og feedback fra andre (kolleger), og specielt 
indflydelsen scorer lavest. 

Det sociale fællesskab Det sociale fællesskab i arbejdet drejer sig om, hvorvidt der er en god stemning 
mellem lærlingen og de øvrige medarbejdere i praktikvirksomheden, om der er 
et godt samarbejde blandt medarbejderne på arbejdspladsen, og om lærlingen 
føler sig som en del af et fællesskab på arbejdspladsen. Ifølge NFA har det so-
ciale fællesskab stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads11. 
I nærværende undersøgelse er det sociale fællesskab det forhold, der - efter an-
erkendelse, respekt og retfærdig behandling - betyder mest for lærlingenes til-
fredshed med lære- og praktikpladsen (jf. kapitel 4). 

 

                                                 
11 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Socialt 
fællesskab i arbejdet 
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Figur 3.1. Lærlingenes vurdering af forskellige dimensioner af det psykiske ar-
bejdsmiljø på en skala fra 0-100. Gennemsnit for alle lærlinge i under-
søgelsen. 
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Udviklingsmuligheder Udviklingsmuligheder drejer sig om, hvorvidt arbejdet kræver, at lærlingen 
tager mange initiativer, har mulighed for at lære noget nyt gennem arbejdet, 
kan bruge sin viden og færdigheder, og kan udvikle sine evner gennem arbej-
det. Arbejde med udviklingsmuligheder skaber ifølge NFA personlig vækst og 
udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udviklingsmuligheder skaber 
apati, hjælpeløshed og passivitet12. Eftersom der er tale om en uddannelsesstil-
ling er det naturligt, at denne dimension scorer relativt højt blandt lærlingene. 
Samtidig udgør denne dimension et af de elementer af det psykiske arbejdsmil-
jø, der har størst betydning for lærlingenes tilfredshed med lære- og praktik-
pladsen jf. kapitel 4. 

Mening i arbejdet Mening i arbejdet drejer sig om, hvorvidt lærlingen opfatter arbejdsopgaverne 
som meningsfulde, føler, at han/hun yder en vigtig arbejdsindsats, og føler sig 
motiveret og engageret i sit arbejde. Et meningsfuldt arbejde giver ifølge NFA 
formål og sammenhæng. "Formålet er ”lodret”, dvs. at arbejdet eller produktet 
har relation til et mere alment formål, som for eksempel at helbrede syge eller 
at producere nyttige produkter. Sammenhæng er ”vandret”, dvs. at man kan se, 
hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis 
man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i 
sit arbejde"13. Mening i arbejdet er et af de elementer af det psykiske arbejds-
miljø, der har størst betydning for lærlingenes tilfredshed med deres lære- og 
praktikplads.  

Tilfredsheden med arbejdet drejer sig om tilfredshed med fremtidsudsigter i 
faget, arbejdsmiljøet, måden ens evner bruges på og lære- og praktikpladsen alt 

                                                 
12 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Udvik-
lingsmuligheder 
13 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Mening 
i arbejdet 
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taget i betragtning. Ifølge NFA kan der godt kan være stor tilfredshed og samti-
dig mange problemer. 

Social støtte og feedback fra den, der oplærer lærlingen, drejer sig om, i hvilket 
omfang den, der oplærer, er villig til at lytte til lærlingens problemer med ar-
bejdet, hjælper og støtter og taler med den unge om, hvor godt han/hun udfører 
sit arbejde. Her fokuseres der altså på hjælp, feedback og villighed til at lytte 
hos den, der oplærer.  

Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling14 drejer sig om, i hvilket omfang 
lærlingens arbejde bliver anerkendt og påskønnet af de overordnede, og i hvil-
ket omfang lærlingen bliver respekteret af sine overordnede og behandlet ret-
færdigt. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse som beløn-
ning for at have udført et godt stykke arbejde. Anerkendelse udgør en af for-
merne for belønning for en given indsats. Andre former er løn og karrieremu-
ligheder. Belønning er ifølge NFA "en central dimension i det psykiske ar-
bejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke 
modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte 
indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede 
medarbejdere."15 Som det fremgår af kapitel 4, er det denne dimension, der har 
størst betydning for, om lærlingene er tilfredse med deres lære- og praktikplads. 

Rolleklarhed Rolleklarhed drejer sig om, i hvilket omfang der er klare mål for lærlingens 
arbejde i praktikvirksomheden, og i hvilket omfang lærlingen nøjagtigt ved, 
hvad der forventes af ham/hende Det er altså et spørgsmål om at vide, hvad ar-
bejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er ifølge NFA "en kilde til stress, for-
virring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolle-
klarhed kan både forstås ”lodret” (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og 
”vandret” (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?)."16 

Social støtte og feedback fra andre i praktikvirksomheden (end den der oplærer) 
drejer sig om, hvor ofte lærlingen får hjælp og støtte fra andre i virksomheden, 
hvor ofte andre er villige til at lytte til lærlingens problemer med arbejdet og 
hvor ofte andre taler med lærlingen om, hvor godt han/hun udfører sit arbejde. 
Den sociale støtte fra kollegerne er ifølge NFA "en vigtig del af det sociale net-
værk på arbejdspladsen. Støtten handler om at få den rette hjælp på det rette 
tidspunkt. Den handler også om at få relevant kritik, men på en måde så man 
ikke går i forsvar".17 

Indflydelse Indflydelse drejer sig om, hvor ofte lærlingen har stor indflydelse på 
beslutninger om sit arbejde, hvor ofte lærlingen har indflydelse på, hvem 
han/hun arbejder sammen med og hvor ofte lærlingen har indflydelse på, 
HVAD han/hun laver på arbejdet i praktikvirksomheden. Indflydelse er i følge 
NFA en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø - især når der er 

                                                 
14 Eller belønning som NFA benævner denne dimension. 
15 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift= Beløn-
ning 
16 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift= Rolle-
klarhed 
17 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Social 
støtte og feedback fra kolleger 
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tale om høje krav i arbejdet. Denne dimension scorer lærlingene væsentligt la-
vere på end de øvrige.  

3.2 Forskelle til de 'voksne' 

Så vidt altså lærlingenes psykiske arbejdsmiljø på en række centrale dimensio-
ner. Nu er spørgsmålet, hvordan lærlingenes psykiske arbejdsmiljø adskiller sig 
fra arbejdsmiljøet blandt samtlige danske lønmodtagere. Det giver Figur 3.2 et 
billede af.  

Figur 3.2. Udvalgte elementer af det psykiske arbejdsmiljø blandt undersøgelsens 
lærlinge og blandt samtlige danske lønmodtagere på en skala fra 0-100. 
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Kilde: Cowis spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år. 

Som det ses, ligger lærlingene højere end gennemsnittet af samtlige danske 
lønmodtagere på næsten alle dimensioner bortset fra rolleklarhed og indflydel-
se, hvor lærlingene ligger lidt lavere, og mening i arbejdet, hvor gennemsnittet 
for undersøgelsens lærlinge svarer til gennemsnittet for samtlige danske løn-
modtagere. Ifølge NFA bør en forskel på mindre end 5 point ikke tillægges 
større betydning - fordi arbejdstagerne i praksis ikke kan mærke så små forskel-
le. Det er således alene rolleklarheden der skiller sig lidt ud og vurderes som 
lavere af lærlingene end de danske lønmodtagere som helhed. 

Specielt med hensyn til udviklingsmulighederne, tilfredsheden med arbejdet18, 
social støtte og feedback fra den der oplærer (for samtlige danske lønmodtage-

                                                 
18 Svarkategorierne til spørgsmålene i skalaen vedrørende tilfredshed med arbejdet er ikke 
helt sammenlignelige med svarkategorierne i NFA's spørgeskema. I lærlingespørgeskemaet 
har vi anvendt følgende kategorier: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken tilfreds eller utilfreds, 
Utilfreds, Meget utilfreds. I undersøgelsen blandt samtlige danske lønmodtagere har NFA 
anvendt kategorierne: Meget tilfreds, Tilfreds, Utilfreds, Meget utilfreds, Ikke relevant. 
Herudover spørger vi i lærlingespørgeskemaet til fremtidsudsigterne i faget, hvor NFA 
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res vedkommende: 'den nærmeste overordnede') og social støtte og feedback fra 
kollegerne (for lærlingenes vedkommende: 'de andre i praktikvirksomheden') er 
lærlingenes vurdering af det psykiske arbejdsmiljø bedre end vurderingen hos 
samtlige danske lønmodtagere. 

I de følgende kapitler vil vi se nærmere på en række aspekter af lærlingenes 
psykiske arbejdsmiljø. Her vil vi bl.a. sætte fokus på forskellene mellem de en-
kelte faggrupper og på, hvordan en sammenligning med nogle af de tilsvarende 
faglærte voksne faggrupper tager sig ud. 

 

                                                                                                                            
spørger til fremtidsudsigterne i arbejdet. Endelig spørger vi i lærlingespørgeskemaet til 
tilfredsheden med lære- og praktikpladsen mens NFA spørger til tilfredsheden i dit job.  
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4 Lærlingenes tilfredshed 

Hvor tilfredse er lærlingene med deres arbejde og med deres lære- og praktik-
plads - og hvilke forhold betyder især noget for deres tilfredshed med lære- og 
praktikpladsen? Det er temaet i dette kapitel, der belyser lærlingenes generelle 
tilfredshed med lære- og praktikpladsen - og nogle relevante aspekter af denne 
tilfredshed. Det belyses bl.a., hvilke grupper der især er tilfredse - og hvilke 
grupper der er mest utilfredse, hvorvidt lærlingene glæder sig til at møde på 
arbejde på lære- og praktikpladsen, om deres erfaringer i praktikvirksomheden 
har ændret deres lyst til at arbejde inden for faget, om de overvejer at øge en 
anden praktikplads - og om de tænker på at afbryde uddannelsen på grund af 
arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden. Kapitlet afsluttes med en analyse af, 
hvilke forhold der betyder mest for lærlingenes tilfredshed med lære- og prak-
tikpladsen. 

4.1 Generel tilfredshed 

Vi så tidligere, at lærlingene generelt virker mere tilfredse med deres arbejde 
end de danske lønmodtagere som helhed. Det samme viser sig nu at være til-
fældet, når vi sammenligner lærlingene med de tilsvarende grupper af faglærte 
arbejdere.  

På grundlag af NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt samtlige 
danske lønmodtagere kan vi således sammenligne lærlingenes tilfredshed med 
tilfredsheden blandt visse grupper af faglærte. Det er tilfældet for blikkenslage-
re, tømrere og snedkere, gruppen 'faglærte bygningsarbejdere' og maskinarbej-
dere. For de øvrige faggrupper i nærværende undersøgelse har NFA desværre 
ikke offentliggjort sammenlignelige data. Specielt med hensyn til fagene inden 
for 'mad til mennesker' mangler der således et sammenligningsgrundlag. 

Resultaterne af denne overordnede sammenligning af tilfredsheden med arbej-
det mellem lærlingene i de enkelte fag og i forhold til de nævnte faglærte grup-
per bygger på skalaen 'tilfredshed med arbejdet', der som tidligere nævnt drejer 
sig om: tilfredshed med fremtidsudsigter i faget ('i arbejdet' i NFA's undersø-
gelse), arbejdsmiljøet, måden ens evner bruges på og lære- og praktikpladsen 
('jobbet' i NFA's undersøgelse) alt taget i betragtning.  

Som det fremgår af Figur 4.1, er kokkelærlingene mest tilfredse, mens murer-
lærlingene er mindst tilfredse. Samtidig er lærlingene generelt mere tilfredse 
med deres arbejde end de tilsvarende grupper af faglærte arbejdere - hvor det 
har været muligt at sammenligne.  
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Tilfredshed med ar-
bejdet 

Lærlinge contra fag-
lærte 

Kokkelærlingene 
mest tilfredse 
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Figur 4.1. Tilfredsheden med arbejdet målt på en skala fra 0-100 blandt lærlinge, 
faglærte og samtlige danske lønmodtagere. 
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Kilde: COWI 's spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år. 

Det er dog nødvendigt at tage et mindre forbehold for resultaterne af denne 
sammenligning med de faglærte grupper. I lærlingespørgeskemaet er svarkate-
gorierne ikke helt sammenlignelige med de svarkategorier, der er anvendt i 
NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Det kan ikke udelukkes, at 
forskellene i svarkategorier er årsagen til en del af den fundne forskel på lær-
lingenes og de faglærtes tilfredshed19.  

Lærlingenes tilfredshed med arbejdet falder tilsyneladende i løbet af læretiden. 
Det er specielt tilfældet i smedefagene. De lærlinge, der har været i praktik i 
mindst 2 år er mindre tilfredse, end de lærlinge, der har været kortere tid i prak-
tik20.  

Så vidt den konstruerede skala vedrørende tilfredshed med arbejdet. I den reste-
rende del af dette kapitel vil vi koncentrere os om et centralt aspekt af denne 
tilfredshed - nemlig lærlingenes tilfredshed med lære- og praktikpladsen som 
helhed - alt taget i betragtning. 

 

 

                                                 
19 I lærlingespørgeskemaet har vi anvendt følgende kategorier: Meget tilfreds, Tilfreds, 
Hverken tilfreds eller utilfreds, Utilfreds, Meget utilfreds. I undersøgelsen blandt samtlige 
danske lønmodtagere har NFA anvendt kategorierne: Meget tilfreds, Tilfreds, Utilfreds, 
Meget utilfreds, Ikke relevant.  
20 Eftersom undersøgelsen ikke er følger lærlingene over tid  kan det kke helt udelukkes, at 
lærlingene med mindst 2 års anciennitet i hele deres læretid har været mindre tilfredse. 
Hvis det er tilfældet kan resultatet ikke fortolkes sådan, at der sker et fald i smedelærlinge-
nes tilfredshed i løbet af læretiden. 
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Figur 4.2. Tilfredsheden med arbejdet målt på en skala fra 0-100. Lærlinge med 
anciennitet i praktikvirksomheden under og over 2 år. 
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4.2 Tilfredshed med lære- og praktikpladsen  

Lærlingene er generelt godt tilfredse med deres lære- og praktikplads. Langt de 
fleste - 78 % - af lærlingene i de 9 undersøgte fag - erklærer sig tilfredse eller 
meget tilfredse med lære- og praktikpladsen - alt taget i betragtning.  

Tilfredsheden er størst blandt kokkene, VVS'erne, maskinarbejderne (industri-
tekniker-maskin) og tømrerne og mindst blandt murerne og kleinsmedene 
(Figur 4.3).  

9 % er utilfredse Omkring hver 10. lærling - 9 % - er direkte utilfredse eller meget utilfredse med 
deres lære- og praktikplads. Flest utilfredse er der blandt murerne (11 %).  

For kokkenes vedkommende ser det ud til, at lærepladserne enten vurderes som 
gode eller dårlige. Her er der en signifikant større tendens til, at lærlingene en-
ten er tilfredse eller utilfredse med lærepladsen. Samtidig med at kokkefaget 
altså er det fag i undersøgelsen, der har flest tilfredse elever - er det også det fag 
der har den næststørste andel af utilfredse.   

 

78 % er tilfredse med 
lære- og praktikplad-
sen 
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Figur 4.3. Lærlingenes tilfredshed med lære-/ praktikpladsen - alt taget i betragt-
ning 
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Hvilke lærlinge er især tilfredse - og hvem er især utilfredse? COWI har gen-
nemført multivariate analyser af dette spørgsmål, dvs. analyser, hvor der tages 
højde for effekten af de øvrige forhold i analysen21. Analyserne giver et billede 
af, hvor vi især kan finde de tilfredse og de utilfredse lærlinge. De siger imid-
lertid ikke noget om, hvad der er årsagen hertil. I dette afsnit inddrager således 
ikke andre oplysninger om oplæringen, end hvem der står for den.  

I analyserne indgår følgende forhold: Lærlingenes køn, alder (16-19 år, 20-24 
år, 25 år og derover), fødeland (Danmark / ej Danmark), region (Sjælland og 
øerne, Fyn, Jylland), uddannelsestype (ny mesterlære, ordinær uddannelse), 
fag, erhvervserfaring (hvorvidt lærlingen har arbejdet på andre virksomheder 
eller ej), lærlingens anciennitet i praktikvirksomheden (op til ½ år, ½ -1 år, 1-2 
år, over 2 år) praktikvirksomhedens størrelse (1-9 ansatte, 10-19 ansatte, 20-99 
ansatte, 100 ansatte og derover), virksomhedens beskæftigelsesmæssige udvik-
ling det sidste år (flere ansatte, nogenlunde uændret, færre ansatte), hvorvidt 
virksomheden har andre lærlinge, hvem der normalt oplærer lærlingen (mester, 
en svend, flere svende, andre).  

De tilfredse lærlinge Analyserne viser, at: 

• de yngre lærlinge (de 16-19 årige og de 20-24 årige) er mere tilfredse end 
de ældste (over 25 år)22 

• lærlinge, der er indvandret til Danmark - dvs. som ikke er født i Danmark - 
er mere tilfredse end lærlinge, der er født i Danmark 

• lærlinge, der bor i Jylland er mere tilfredse end lærlinge, der bor på Sjæl-
land og øerne 

                                                 
21 Analyserne er gennemført ved hjælp af logistisk regressionsanalyse. 
22 Resultatet ser lidt anderledes ud, når vi også inddrager oplysninger om selve oplæringen i 
analysen jf. afsnit 4.3.2. 
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• lærlinge, der på dataindsamlingstidspunktet har været i praktik i kortere tid 
(op til 1 år), er mere tilfredse end lærlinge, der har været i praktik i længere 
tid (2 år eller mere) 

• lærlinge på virksomheder med vækst i beskæftigelsen er mere tilfredse end 
lærlinge på virksomheder i tilbagegang 

• lærlinge, der bliver oplært af mester selv eller af en eller flere svende, er 
mere tilfredse end lærlinge, der bliver oplært af andre, f.eks. andre elever, 
ufaglærte eller lærlingen selv 

• når der tages højde for disse forhold, er der dermed ikke signifikant forskel 
på tilfredsheden med lære- og praktikpladsen mellem:  
- mænd og kvinder 
- lærlinge i ny mesterlære og lærlinge med ordinær uddannelsesaftale 
- lærlingene i de enkelte fag 
- lærlinge, der har arbejdet i andre virksomheder end praktikvirksomhe-

den før de kom i lære, og lærlinge, der ikke har det 
- lærlinge i virksomheder af forskellig størrelse 
- lærlinge på virksomheder med og uden andre lærlinge 

 
De utilfredse lærlinge Analyserne af, hvilke lærlinge, der især er utilfredse, viser at: 

• de ældste lærlinge over 25 år er mere utilfredse end de yngste på 16-19 år 
• lærlinge på Sjælland og øerne er mere utilfredse end lærlinge i Jylland 
• lærlinge der bliver oplært af 'andre' er mere utilfredse end lærlinge, der bli-

ver oplært af mester eller en eller flere svende 
 
Disse analyse-resultater giver altså et billede af hvilke lærlinge, der især er til-
fredse, og hvilke der især er utilfredse, når vi tager højde for en række kende-
tegn ved lærlingene - uden at inddrage andre oplysninger om oplæringen, end 
hvem der står for den.  

Forskellene på lærlingenes tilfredshed kan både hænge sammen med forskelle i 
virksomhedernes oplæring og med forskelle i lærlingenes forventningsniveau. 
Formentlig er der tale om begge dele. Resultaterne kan altså ikke fortolkes på 
den måde, at det alene er kendetegn ved lærlingene, der er afgørende for, om de 
er tilfredse eller utilfredse. Indtil nu har vi således ikke inddraget oplæringen i 
analysen. Det spørgsmål vender vi tilbage til i afsnit 4.3. Men resultaterne 
ovenfor giver et billede af, hvor vi især kan finde de tilfredse og de utilfredse 
lærlinge. 

4.2.1 Glæder sig til at møde på arbejde? 

Glæden ved at møde på arbejde udgør et andet mål for lærlingenes tilfredshed 
med lære- og praktikpladsen og med faget i det hele taget. Flertallet - 69 % - af 
lærlingene glæder sig altid eller ofte til at møde på arbejde i lære- og praktik-
virksomheden og 24 % glæder sig sommetider. Andelen der så godt som aldrig 
glæder sig er igen omkring 1/10 (Figur 4.4).  

Glæden ved at møde 
på arbejde 
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Figur 4.4. Hvor ofte glæder du dig til at møde på arbejde i praktikvirksomheden? 
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Bager-lærlingene Specielt blandt bager-lærlingene er der en stor andel (18 %), der stort set aldrig 
glæder sig til at komme på arbejde.  

Tekstboks 4.1. Udvalgte svar på, hvorfor overgangen fra skoleliv til arbejdsliv har væ-
ret svær. Bagerlærlinge, der sjældent eller aldrig glæder sig til at møde 
på arbejde. 

• Fordi jeg skulle stå tidligt op. 
• Det er nogen andre tider, man møder på. 
• Det har det nok, fordi man har været tilknyttet den skole hele sit liv og så bare 

starter med at arbejde.. kan godt være svært. Også da jeg lige startede, fik jeg 
hele tiden ondt i fødderne, men var jo fordi jeg hele tiden sad ned i skolen. 

• Ens dagrytme skulle laves om og man gik fra skolebænken, til fysisk arbejde 
• Man skal op om natten og der er ikke tid til det samme sociale liv med ven-

nerne som dengang. 
• Fordi jeg var vant til og sidde på en stol i skolen, og så når man skal vænne 

sig til, at man står op hver dag, og at man arbejder om natten og ikke om da-
gen. Det kræver en omvæltning i dit liv men det kan godt hænge sammen og-
så med venner og familie. 

• Det er svært at stå i 37 timer, når man i skolen sidder ned 23 timer om ugen. 
Og jeg tror også, at jeg er kommet for tidligt i gang med et fast job. 

• Føler mig bedst i teori og ikke så god til praktisk arbejde...og psykisk er det 
hårdt, fordi vi kun er mig og mester ansat i virksomheden, så har ikke kontakt 
med unge mennesker i hverdagen, på samme måde som da jeg gik i skole. 

• Det er et meget fysisk hårdt arbejde om natten. Man bliver ikke snakket pænt 
til. 

• Den skole, jeg gik på, var det hyggeligt, og eleverne blev lyttet til og skulle 
have det godt, men mest af alt skulle vi have forståelse for faget, hvor på 
praktikpladsen er det total modsat på alle punkter. 

• Det er svært med mødetiderne, og man har ingen indflydelse på noget som 
helst. Jeg kan ikke bestemme særlig mange ting selv, og tør sjældent at læg-
ge mig syg, selvom jeg er syg. 

 

Undersøgelsen tyder på, at det bl.a. skyldes arbejdstiderne og det at skulle ven-
de op og ned på dag og nat, det fysisk hårde arbejde - og det at stå op mange 
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timer om ugen, mangel på socialt fællesskab med andre unge, mangel på re-
spekt og mangel på indflydelse. 

Som en del af undersøgelsen har vi således spurgt de unge, der fandt, at over-
gangen fra skolelivet til arbejdslivet har været svær - hvorfor den har været det.  
Tekstboks 4.1 viser udvalgte svar herpå fra de bagerlærlinge, der sjældent eller 
aldrig glæder sig til at møde på arbejde. Svarene giver et indtryk af hvorfor.  

4.2.2 Ændret lyst til at arbejde inden for faget? 

Langt de flest lærlinge giver udtryk for, at deres erfaringer i praktikvirksomhe-
den har givet dem større lyst til at arbejde inden for faget. Det er tilfældet for 69 
% af lærlingene i undersøgelsen. Specielt maskinarbejder-lærlingene men også 
kokkene har fået større lyst til at arbejde inden for faget (Figur 4.5).  

10 % af lærlingene har derimod fået mindre lyst til at arbejde inden for faget. 
Det gælder i særlig grad for bagerne og tjenerne, hvor andelen der har fået min-
dre lyst til at arbejde inden for faget er henholdsvis 16 % og 15 %. 

Figur 4.5. Har dine oplevelser og erfaringer i praktikvirksomheden givet dig stør-
re eller mindre lyst til at arbejde inden for faget? 
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4.2.3 Tænker på at søge anden praktikplads? 

3/4 af lærlingene (72 %) tænker stort set aldrig på at søge en praktikplads i en 
anden virksomhed, mens 14 % sommetider tænker på det. For de sidste 14 % af 
lærlingene er det et spørgsmål, der i høj grad ser ud til at optage dem. De tæn-
ker ofte eller altid på at søge en anden praktikplads. Spørgsmålet optager i sær-
lig grad lærlingene inden for kokke- og tjenerfagene. Her tænker hver 5. lærling 
ofte eller altid på det (Figur 4.6). 

Lyst til at arbejde 
inden for faget 

Søge anden praktik-
plads? 
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Figur 4.6. Hvor ofte tænker du på at søge en praktik-/læreplads et andet sted? 

12%

14%

13%

12%

16%

11%

14%

19%

21%

14%

14%

13%

10%

17%

6%

9%

11%

21%

18%

14%

74%

73%

77%

71%

78%

79%

75%

61%

61%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Murer

Tømrer

VVS- og energimontør/ 

energispecialist

Kleinsmed

Smed (rustfast/rustfri)

Industritekniker, maskin

Bager

Kok

Tjener

Alle

Altid/Ofte Sommetider Sjældent/Næsten aldrig/Aldrig
 

Blandt årsagerne til at søge en anden praktikplads kan f.eks. være oplevelsen af 
ikke at lære tilstrækkeligt. Det viser de kvalitative interview med lærlingene. 
Det kan skyldes, at man ikke kommer med ud til de opgaver, hvor man kan prø-
ve noget nyt, eller at virksomheden mangler variation i sine ordrer. Enten fordi 
den har specialiseret sig inden for et snævert felt, eller fordi der er problemer 
med at få fyldt ordrebogen. "Jeg har nu ikke overvejet at stoppe uddannelsen, 
kun at finde et andet praktiksted - de ordrer der er, er for få og for ensformige."  

4.3 Hvilke arbejdsforhold har størst betydning for 
tilfredsheden med lære- og praktikpladsen? 

Hvilke forhold har især betydning for lærlingenes tilfredshed med lære- og 
praktikpladsen? Det har vi undersøgt ved hjælp af en række multivariate analy-
ser, dvs. at der er taget højde for effekten af de øvrige forhold i analysen23. 

4.3.1 Forhold der er indgået i analyserne 

Analyserne En lang række forhold har indgået i analyserne. Det drejer sig om:  

Kendetegn ved lærlingene: 
  
• køn 
• alder (16-19 år, 20-24 år, 25 år og derover) 
• fødeland (Danmark / ej Danmark) 
• region (Sjælland og øerne, Fyn, Jylland) 
• uddannelsestype (ny mesterlære, ordinær uddannelse) 
• fag 
• erhvervserfaring (hvorvidt lærlingen har arbejdet på andre virksomheder 

eller ej) 
• anciennitet i praktikvirksomheden (op til ½ år, ½ -1 år, 1-2 år, over 2 år)  

                                                 
23 Analyserne er gennemført ved hjælp af logistisk regressionsanalyse.  

Forhold der især har 
betydning for til-
fredsheden 
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Kendetegn ved praktikvirksomheden:  
 
• Praktikvirksomhedens størrelse (1-9 ansatte, 10-19 ansatte, 20-99 ansatte, 

100 ansatte og derover) 
• virksomhed i vækst eller tilbagegang, dvs. virksomhedens beskæftigelses-

mæssige udvikling det sidste år (flere ansatte, nogenlunde uændret, færre 
ansatte) 

• hvorvidt virksomheden har andre lærlinge 

Kendetegn ved oplæringen, opgaverne og andre aspekter af det psykiske 
arbejdsmiljø i virksomheden:  

• hvem der normalt oplærer lærlingen (mester, en svend, flere svende, andre) 
• hvorvidt praktikvirksomheden har lavet en plan for praktikforløbet 
• en række spørgsmål vedr. omfanget af anerkendelse, respekt og retfærdig 

behandling, det sociale fællesskab i praktikvirksomheden, meningen med 
arbejdet, udviklingsmulighederne, indflydelse, rolleklarhed, social støtte 
og feedback fra den der oplærer lærlingen, social støtte og feedback fra an-
dre i praktikvirksomheden 

• hvor ofte lærlingen stiller spørgsmål ved måden at gøre tingene på i prak-
tikvirksomheden 

• om lærlingen kan sige sin mening i praktikvirksomheden  
• fejlkulturen dvs. praktikvirksomhedens måde at reagere på fejl fra lærlin-

gens side (er der forståelse for fejl, hvor ofte lærlingen bliver kritiseret 
voldsomt, når han/hun laver fejl, og hvor ofte bliver lærlingen vejledt på en 
god måde om, hvad han/hun skulle have gjort i stedet for) 

• om arbejdet kræver en høj grad af kunnen og færdigheder 
• om lærlingen har tid nok til sine arbejdsopgaver 
• om lærlingen får opgaver, der ikke har noget med uddannelsen at gøre 
• om arbejdsopgaverne bliver fordelt på en retfærdig måde 
• om der er en ubehagelig rå tone i praktikvirksomheden 
• om lærlingen har været udsat for sladder og bagvaskelse i praktikvirksom-

heden 
• om lærlingen har været involveret i skænderier og konflikter i praktikvirk-

somheden 
• mobning, dvs. om lærlingen har været udsat for ubehagelige drillerier i 

praktikvirksomheden 
• om lærlingen har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i prak-

tikvirksomheden 
• om lærlingen har været udsat for fysisk vold og/eller trusler om vold i 

praktikvirksomheden 

4.3.2 Resultater 

Resultater Når der tages højde for alle disse faktorer, viser analyserne, at de følgende 
forhold har størst betydning for, om lærlingene er tilfredse med lære- og prak-
tikpladsen - alt taget i betragtning. Forholdene er her listet efter graden af signi-
fikans - med de mest signifikante faktorer nævnt først: 
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1 Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling 
Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling er det forhold i analysen, 
der betyder mest for, om lærlingene er tilfredse med lære- og praktikplad-
sen. Lærlinge, hvis arbejde i høj grad bliver anerkendt af deres overordne-
de, som føler sig respekterede af deres overordnede, og som oplever, at de 
bliver behandlet retfærdigt i praktikvirksomheden, er mere tilfredse, end de 
lærlinge der ikke i samme grad oplever dette24.  
 

2 Socialt fællesskab 
Jo bedre lærlingen oplever det sociale fællesskab med kollegerne i praktik-
virksomheden, jo større er tilfredsheden med lære- og praktikpladsen. Det 
sociale fællesskab vedrører stemning i praktikvirksomheden mellem lær-
lingen og de andre i praktikvirksomheden, samarbejdet blandt medarbej-
derne og om lærlingen føler sig som en del af et fællesskab i praktikvirk-
somheden. Det sociale fællesskab er det forhold, der - efter anerkendelse, 
respekt og retfærdig behandling - betyder mest for lærlingenes tilfredshed 
med lære- og praktikpladsen25.  
 

3 Mobning/Ubehagelige drillerier 
Lærlinge, der har været udsat for ubehagelige drillerier i praktikvirksom-
heden er alt andet lige mindre tilfredse med praktikpladsen end lærlinge, 
der ikke har oplevet dette. 
 

4 Mening i arbejdet 
Jo større mening lærlingene oplever, der er med arbejdet, jo mere tilfredse 
er de. Mening i arbejdet vil sige, om lærlingen oplever at arbejdsopgaverne 
er meningsfulde, om lærlingen føler, at han/hun yder en vigtig arbejdsind-
sats, og føler sig motiveret og engageret i sit arbejde. Jo mere det er tilfæl-
det - jo mere tilfredse er lærlingene alt andet lige med lære- og praktik-
pladsen26.   
 

5 Frihed til at sige sin mening 
Lærlinge, hvis arbejde i praktikvirksomheden kræver, at de altid skal lade 
være med at sige deres mening er mindre tilfredse med praktikpladsen, end 
lærlinge, der aldrig oplever dette. 
 

6 En ubehagelig, rå omgangstone 
Langt de fleste lærlinge i undersøgelsen rapporterer, at der er en rå om-
gangstone i praktikvirksomheden. De lærlinge, der imidlertid oplever at 
omgangstonen ikke bare er rå, men også ubehagelig, er mindre tilfredse 
med lære- og praktikpladsen end de øvrige. 

 
7 Fejlkulturen 

Fejlkulturen i praktikvirksomheden har også stor betydning for lærlingenes 
tilfredshed med praktikpladsen. De lærlinge, der altid eller ofte bliver vej-

                                                 
24 Variablen er konstrueret med udgangspunkt i skalaen 'Belønning' i Det Nationale Forsk-
ningcenter for Arbejdsmiljø (NFA)'s mellemlange skema om psykisk arbejdsmiljø. Se 
nærmere i bilag til denne rapport. 
25 Variablen er konstrueret med udgangspunkt i skalaen 'Socialt fællesskab' i NFA's mel-
lemlange skema om psykisk arbejdsmiljø. Se nærmere i bilag til denne rapport. 
26 Variablen er konstrueret med udgangspunkt i skalaen 'Mening i arbejdet' i NFA's mel-
lemlange skema om psykisk arbejdsmiljø. Se nærmere i bilag til denne rapport. 
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ledt på en god måde om, hvad de skulle have gjort i stedet for, når de laver 
en fejl, er mere tilfredse, end de lærlinge, der aldrig/næste aldrig oplever 
dette. 

8 Lærlingens alder 
Når vi tager højde for de øvrige forhold i analysen er de 20-24 årige alt an-
det lige mere tilfredse med lære- og praktikpladsen end både de yngre (16-
19 årige) og de ældre lærlinge (25 år og derover). 

9 Udviklingsmulighederne 
Jo bedre udviklingsmulighederne er for lærlingene - jo mere tilfredse er de. 
Udviklingsmulighederne drejer sig om, hvorvidt lærlingens arbejde kræ-
ver, at han/hun tager mange initiativer, om lærlingen har mulighed for at 
lære noget nyt og udvikle sine evner gennem arbejdet og om lærlingen kan 
bruge sine kunnen i arbejdet27.  
 

10 Hvem oplærer lærlingen? 
Hvis mester eller en eller flere svende (evt. sammen med mester) står for 
oplæringen, er tilfredsheden med praktikpladsen markant større, end hvis 
andre - f.eks. andre lærlinge, ufaglærte eller lærlingen selv - står for oplæ-
ringen.  

11 Trusler om vold 
Lærlinge, der har været udsat for trusler om vold i praktikvirksomheden er 
ikke overraskende mindre tilfredse end lærlinge, der ikke har det. 

                                                 
27 Variablen er konstrueret med udgangspunkt i skalaen 'Udviklingsmuligheder' i NFA's 
mellemlange skema om psykisk arbejdsmiljø. Se nærmere i bilag til denne rapport. 
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5 Praktikkens indhold og organisering 

Hvordan vurderer lærlingene deres udviklingsmuligheder? Hvor stor indflydel-
se har lærlingene på deres arbejdssituation? Hvordan vurderer lærlingene me-
ningen i arbejdet, og har de tid nok til deres opgaver? Det er temaerne i dette 
kapitel. 

5.1 Lærlingenes udviklingsmuligheder 

Udviklingsmuligheder Jo større lærlingenes udviklingsmuligheder er, jo bedre er deres muligheder for 
personlig vækst og udviklingen af kompetencer. Manglende udviklingsmulig-
heder skaber derimod apati, hjælpeløshed og passivitet28.  

Som vi har set i kapitel 4, er lærlingenes udviklingsmuligheder ikke overra-
skende et af de elementer af det psykiske arbejdsmiljø, der betyder mest for de-
res tilfredshed med lære- og praktikpladsen. Og i kapitel 3 så vi, at undersøgel-
sen tyder på, at lærlingenes udviklingsmuligheder er bedre end gennemsnittet 
for samtlige danske lønmodtagere. 

Udviklingsmulighederne handler som nævnt om, hvorvidt arbejdet kræver, at 
lærlingen tager mange initiativer, har mulighed for at lære noget nyt gennem 
arbejdet, kan bruge sin viden og færdigheder, og kan udvikle sine evner gen-
nem arbejdet. Skalaen er konstrueret på grundlag af spørgsmål om disse for-
hold, og er næsten helt identisk med NFA's tilsvarende skala for 'Udviklings-
muligheder'29. 

Spørgsmålet er nu, om der er forskel på lærlingenes udviklingsmuligheder i de 
forskellige fag - og hvordan lærlingene vurderer deres udviklingsmuligheder i 
forhold til de tilsvarende grupper af faglærte - som vi har mulighed for at sam-
menligne med. Svarene fremgår af Figur 5.1, der viser omfanget af udvik-
lingsmuligheder i de enkelte fag målt på en skala fra 0 til 100, således at jo 
længere søjlerne er, jo større er udviklingsmulighederne for den pågældende 
gruppe.  

Som det ses er der begrænset forskel på lærlingenes vurdering af deres udvik-
lingsmuligheder mellem de enkelte fag. Kokkelærlingene scorer højst med 79 
point - mens tømrer-lærlingene scorer lavest med 74 point. NFA peger på, at 
                                                 
28 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Udvik-
lingsmuligheder 
29 Den vigtigste forskel er, at hvor NFA spørger: "Kræver dit arbejde, at du er initiativ-
rig?", spørger vi lærlingene: "Kræver dit arbejde i praktikvirksomheden, at du selv tager 
mange initiativer?".  

Kokkelærlingene 
scorer højst 
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forskelle under 5 point formentlig ikke vil kunne mærkes i praksis, så forskel-
len er begrænset.  

Figur 5.1. Omfanget af udviklingsmuligheder målt på en skala fra 0-100 for lær-
linge, faglærte og samtlige danske lønmodtagere. 
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Figur 5.2. Omfanget af udviklingsmuligheder målt på en skala fra 0-100. Lærlinge 
med anciennitet i praktikvirksomheden under og over 2 år. 
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Samtidig er lærlingenes udviklingsmuligheder generelt større end de faglærtes 
inden for alle de undersøgte faggrupper (Figur 5.1), hvilket svarer til forvent-
ningerne, i og med, at der er tale om en stilling, hvor oplæring spiller så stor en 
rolle.  

Lærlingene contra de 
faglærte 
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Anciennitet Hvordan ser det så ud, når man været i praktik i et par år? Bliver 
udviklingsmulighederne større eller mindre? Der er en signifikant tendens til, at 
udviklingsmulighederne er lidt mindre for lærlinge med lang anciennitet i prak-
tikvirksomheden end for lærlinge med kort anciennitet. Forskellen er dog ringe 
og næppe mærkbar i praksis. Som det fremgår af Figur 5.2, hænger tendensen 
især sammen med, at udviklingsmulighederne inden for smedefagene er noget 
lavere blandt de lærlinge, der har mere end 2 års anciennitet end blandt lærlin-
gene med kortere anciennitet30.  

I de følgende to afsnit vil vi se lidt nærmere på to af de elementer, der indgår i 
vurderingen af lærlingenes udviklingsmuligheder. 

5.1.1 Initiativer 

Initiativer Kræver arbejdet i praktikvirksomheden, at lærlingene selv tager mange 
initiativer? Det mener godt halvdelen af lærlingene - 56 % - at det gør i meget 
høj eller i høj grad. 33 % svarer delvist - og 5 % svarer i ringe eller meget ringe 
grad. Det er i særlig grad kokkene (76 %) og tjenerne (79 %), der synes, at de-
res arbejde kræver, at de er initiativrige, mens andelen er relativt lav blandt 
tømrerne (46 %). 

Figur 5.3. Kræver dit arbejde i praktikvirksomheden, at du selv tager mange initi-
ativer?  
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Interviewene med virksomhedernes uddannelsesansvarlige viser, at en del af 
virksomhederne har en forventning om, at lærlingene selv viser initiativ i for-
hold til at give deres meninger til kende."De bedste lærlinge kommer med gode 
idéer og tager initiativ til faglige arrangementer". Nogle virksomheder har fo-
ra, hvor man specielt søger at indhente viden om lærlingenes behov og ønsker. 

                                                 
30 Forskellen er signifikant for både smedenes og kleinsmedenes vedkommende. 
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5.1.2 Udvikle evner 

Udvikling af evnerne 77 % af lærlingene mener, at deres arbejde i praktikvirksomheden i høj eller 
meget høj grad giver dem mulighed for at udvikle deres evner (Figur 5.4).  

Andelen er størst blandt VVS'erne (80 %) og mindst blandt murerne (74 %), 
bagerne (75 %) og tjenerne (70 %).  

Specielt blandt tjenerne (8 %) og bagerne (7 %) er der en del af lærlingene, der 
ikke mener, at arbejdet i praktikvirksomheden udvikler deres evner. 

Figur 5.4. Giver dit arbejde i praktikvirksomheden dig mulighed for at udvikle 
dine evner? 
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Samtidig er der specielt i smedefagene en signifikant sammenhæng mellem 
lærlingenes anciennitet, og andelen der ikke mener, at arbejdet i praktikvirk-
somheden giver dem mulighed for at udvikle deres evner (Figur 5.5). Inden for 
smedefagene er der således væsentligt flere af de lærlinge, der har været i prak-
tik i mere end 2 år, der synes, at arbejdet i praktikvirksomheden kun i ringe el-
ler meget ringe grad giver dem mulighed for at udvikle deres evner (kleinsme-
de: 12 % - smede: 11 %) sammenlignet med lærlinge med kortere anciennitet 
(kleinsmede: 2 % - smede 3 %). Her er der efter alt at dømme en gruppe af lær-
linge, der får for få udfordringer. 

 

 

 

Anciennitet 
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Figur 5.5. Giver dit arbejde i praktikvirksomheden dig mulighed for at udvikle 
dine evner? Opdelt efter lærlingenes anciennitet i praktikvirksomheden.  
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Interviewene med lærlingene viser, at visse forhold kan begrænse mulighederne 
for at lære nyt. En manglende plan for praktikforløbet kan i nogle tilfælde bety-
de, at man ikke får muligheden for, at lære det man skal. De fleste lærlinge 
kender nogen, der har skullet til svendeprøve vel vidende, at der var en arbejds-
opgave, de ikke havde prøvet at udføre. "En plan ville have gjort, at jeg kunne 
mange flere ting, når jeg blev færdig. Jeg har f.eks. ikke prøvet at lægge fliser, 
tag eller slidunderlag endnu og det kommer jeg heller ikke til, for jeg er færdig 
om 3 uger". Derudover beskrives manglende indflydelse, mangel på menings-
fulde opgaver samt en uhensigtsmæssig fejlkultur, som væsentlige årsager til, at 
læringen ikke er optimal. Lærlingene sammenligner sig med hinanden, når de 
kommer på tilbage i skoleforløbet. De, der oplever, at de ikke har lært lige så 
meget, som de andre, bekymrer sig om det, og er utilfredse med det. 

Forhold der kan be-
grænse mulighederne 
for at lære 
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5.2 Indflydelse 

Indflydelse drejer sig som nævnt i kapitel 3 om, hvor ofte lærlingen har stor 
indflydelse på beslutninger om sit arbejde, hvor ofte lærlingen har indflydelse 
på, hvem han/hun arbejder sammen med, og hvor ofte lærlingen har indflydelse 
på, HVAD han/hun laver på arbejdet i praktikvirksomheden.  

I NFA's skala vedrørende indflydelse indgår fire spørgsmål. Den skala COWI 
har udarbejdet til denne undersøgelse anvender tre af de fire spørgsmål som 
nævnt ovenfor - og er altså ikke helt identisk med skalaen i NFA's undersøgel-
se31.   

Som vi så i kapitel 3, er indflydelse i arbejdet det af de belyste elementer af det 
psykiske arbejdsmiljø, som scorer lavest blandt lærlingene og væsentligt lavere 
end de øvrige. Lærlingenes vurdering af deres indflydelse adskiller sig dog ikke 
markant fra vurderingen blandt samtlige danske lønmodtagere under ét eller de 
mest sammenlignelige faglærte grupper (Figur 5.6.). 

De faggrupper, hvor lærlingene har størst indflydelse, er kokkene og smedene. 
Den faggruppe, hvor lærlingene har mindst indflydelse, er murerne.  

Figur 5.6. Graden af indflydelse målt på en skala fra 0-100 for lærlinge, faglærte 
og samtlige danske lønmodtagere. 
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grupper og samtlige danske lønmodtagere. Kilde: COWIs spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's 
undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år.  

                                                 
31 Det fjerde spørgsmål, der indgår i NFA's undersøgelse lyder: "Har du stor indflydelse på 
mængden af dit arbejde?". 

Indflydelse 

Størst indflydelse 
blandt kokkene og 
smedene 
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Vi har ikke fundet signifikante forskelle på lærlingenes indflydelse efter anci-
ennitet. Inden for de fleste fag er der ganske vist en tendens til, at indflydelsen 
vurderes højere blandt lærlinge, der har været mindst 2 år i praktik end blandt 
de øvrige, men tendensen er ikke signifikant - og findes ikke i alle fag. 

Der er stor forskel på, hvor stor indflydelse virksomhederne ønsker at give lær-
lingene. Det fremgår af interviewene med de uddannelsesansvarlige i virksom-
hederne. Der er en klar forventning om, at lærlingene har mindre indflydelse 
end svendene. Der er også virksomheder, der ikke ønsker, at lærlingene har ind-
flydelse på, hvad de skal lave - selvom nogle af dem samtidig beskriver, at der 
indimellem sker "en smutter", således at en lærling få uger før svendeprøven 
kan fortælle, at der er noget, han ikke har lært. I de tilfælde får lærlingen så ind-
flydelse."De kommer til mig og siger: "Jeg er snart færdig, og har ikke lært det 
og det!" Så er det min opgave at sørge for, at det sker. Og her bruger jeg log-
bogen og må så indrømme, at her er der noget, vi har overset." 

5.2.1 Indflydelse på beslutninger om arbejdet 

35 % af lærlingene mener, at de ofte eller altid har stor indflydelse på beslut-
ninger om deres arbejde i praktikvirksomheden. Omkring en fjerdedel (24 %) 
synes, at de kun sjældent eller aldrig har det. Specielt blandt kokkene ser lær-
lingene ud til at have lidt større indflydelse på beslutningerne om arbejdet end i 
de øvrige fag. Her er andelen, der sjældent eller aldrig mener, de har stor ind-
flydelse på beslutninger om arbejdet også væsentligt mindre end i de øvrige 
fag. 

Figur 5.7. Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde i praktikvirk-
somheden? 
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5.2.2 Indflydelse på hvem man arbejder sammen med 

Godt en femtedel af lærlingene (22 %) har ofte eller altid indflydelse på, hvem 
de arbejder sammen med. Andelen er størst blandt smedene (30 %)og bagerne 
(29 %) og mindst blandt murerne (15 %) og kokkene (16 %).  

Beslutninger om ar-
bejdet  

Hvem man arbejder 
sammen med 
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Figur 5.8. Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med? 
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Lidt over halvdelen (53 %) af lærlingene i de undersøgte fag har sjældent eller 
aldrig indflydelse på, hvem de arbejder sammen med. Andelen er højst blandt 
tjenerne (61 %) og murerne (60 %) og mindst blandt smedene (34 %). 

5.2.3 Indflydelse på hvad man laver 

Hvad man laver Godt en tredjedel af lærlingene (36 %) har ofte eller altid indflydelse på, hvad 
de laver de i praktikvirksomheden. Samtidig har næsten lige så mange (31 %) 
sjældent eller aldrig indflydelse på dette. Specielt i fagene inden for området 
mad til mennesker - og i særlig grad inden for kokkefaget - har lærlingene ind-
flydelse på, hvad de laver (Figur 5.9). 

I de kvalitative interview peger lærlingene på, at øget indflydelse især har inte-
resse i forhold til arbejdsopgaverne. Som en lærling siger: "Fordelen (ved at 
mere indflydelse) ville være, at man lærte det man skulle……" og "det er vigtigt 
når man møder ind, at man kan være med til at vælge, hvad man skal lave, og 
hvad man har brug for at lære". Nogle af lærlingene ser en klar sammenhæng 
mellem deres indflydelse og deres trivsel: "Fordelen ved at have indflydelse er, 
at man bliver mere positiv, og man mister ikke så let gnisten - lysten bliver 
større", og "indflydelse ville betyde, at jeg ville tro mere på mig selv". Der er 
imidlertid også eksempler på lærlinge, der ikke ønsker større indflydelse: "nej, 
det kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle have, jeg er tilfreds, jeg har ikke noget at 
klage over…..". Der er også eksempler på lærlinge, der efterlyser indflydelse 
på, hvordan en opgave skal løses: "Det ville betyde, at man blev mere selvstæn-
dig", og "det ville være godt, at blive taget alvorligt, med det man kan".  
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Figur 5.9. Har du indflydelse på, HVAD du laver på dit arbejde i praktikvirksom-
heden? 
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5.3 Mening i arbejdet  

Mening i arbejdet drejer sig som nævnt i kapitel 3 om, hvorvidt lærlingen op-
fatter arbejdsopgaverne som meningsfulde, føler han/hun yder en vigtig ar-
bejdsindsats og føler sig motiveret og engageret i sit arbejde. Skalaen er kon-
strueret på grundlag af spørgsmål om disse forhold og er stort set identisk med 
NFA's tilsvarende skala for 'Mening i arbejdet'32. 

Ifølge NFA vil man næsten altid være engageret i sit arbejdet, hvis man synes, 
at arbejdet er meningsfuldt"33. Meningen i arbejdet er altså af væsentlig betyd-
ning for lærlingenes engagement og motivation - og er - som vi så i kapitel 4 - 
et af de elementer af det psykiske arbejdsmiljø, der har størst betydning for lær-
lingenes samlede tilfredshed med deres lære- og praktikplads.  

Samlet set svarer lærlingenes vurdering af meningen i arbejdet til vurderingen 
blandt samtlige danske lønmodtagere under ét (Figur 5.10). Sammenlignet med 
de tilsvarende faglærte grupper er der en svag tendens til, at lærlingene vurderer 
meningen i arbejdet en anelse højere end de faglærte - forskellen er dog meget 
begrænset.  

                                                 
32 Den eneste forskel er,at vi har spørger til lærlingenes arbejde i praktikvirksomheden, hvor 
NFA alene spørger til lønmodtagernes arbejde. 
33 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Mening 
i arbejdet 

Mening i arbejdet 
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Figur 5.10. Graden af mening i arbejdet målt på en skala fra 0-100 for lærlinge, 
faglærte og samtlige danske lønmodtagere. 
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Figur 5.11. Graden af mening i arbejdet målt på en skala fra 0-100. Lærlinge med 
anciennitet i praktikvirksomheden under og over 2 år. 
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Meningen i arbejdet er størst blandt lærlingene i fagene inden for mad til men-
nesker og mindst blandt murere, tømrere og kleinsmede (Figur 5.10).  

Meningen i arbejdet ser ud til at falde med lærlingenes anciennitet. For alle lær-
lingene i undersøgelsen under ét vurderes meningen i arbejdet således lavere 
blandt lærlinge, der har været i praktik i mindst 2 år end blandt lærlinge med 
kortere anciennitet i praktikvirksomheden (Figur 5.11). Dette er særlig udbredt 

Størst mening inden 
for mad til menne-
sker 
Anciennitet 
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blandt lærlingene i smedefagene, hvor vurderingen af meningen i arbejdet er 
signifikant mindre blandt de lærlinge der har mindst 2 års anciennitet end 
blandt de lærlinge, der har været kortere tid i praktik. Den samme tendens fin-
der vi ikke blandt kokke-, bager- og murerlærlingene.  

5.3.1 Er arbejdsopgaverne meningsfulde? 

 Langt de fleste lærlinge opfatter deres opgaver som meget meningsfulde. 73 % 
mener således, at det er de i høj eller i meget høj grad. Denne andel er særlig 
høj blandt bagerne (80 %) og kokkene (82 %) (Figur 5.12). Samtidig mener 4 
% af undersøgelsens lærlinge, at opgaverne kun i ringe eller meget ringe grad 
er meningsfulde. Andelen er størst blandt smedene, industriteknikerne og mu-
rerne. 

Figur 5.12. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 
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Fra fokusgruppeinterview med to murerlærlinge:  
• ”det vi ofte hører, det er, at lærlinge i større sjak bliver sat til at arbejde med 

opgaver sjakket ikke selv gider at udføre. F.eks. muring og pudsning af mur-
huller i dagevis, eller bære sten op på stilladset dag ud og dag ind. Det er godt 
nok træls! Og de større sjak arbejder ofte også på akkord, og det er ikke altid, 
at de overhovedet vil have lærlinge med, og hvis de tager dem med, så inte-
resserer de sig ikke altid for, hvad de skal lære, på samme måde som vores 
mestre gør” 

 

Anciennitet For tømrernes, kleinsmedenes og smedenes vedkommende er der en signifikant 
tendens til, at de lærlinge, der har været i praktik i længere tid, ikke finder op-
gaverne lige så meningsfulde som lærlingene med kortere anciennitet (Figur 
5.13).  

Meningsfulde ar-
bejdsopgaver? 
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Figur 5.13. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Opdelt efter lærlingenes ancien-
nitet i udvalgte fag. 
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Interviewene med de uddannelsesansvarlige tyder på, at virksomhederne i nog-
le tilfælde identificerer virksomhedens overordnede mål, som f.eks. at kunderne 
vender tilbage, med lærlingenes mening i arbejdet.  

Lærlingene opfatter derimod ofte meningsfulde opgaver som opgaver, der giver 
dem mulighed for at lære det, de skal. Opgaver, der ikke er meningsfyldte, er 
meget ofte opgaver, lærlingene har lært og prøvet mange gange - især når der er 
noget, de ikke har lært endnu. De kan f.eks. opleve det som et problem, hvis de 
får disse opgaver, samtidig med, at der udføres opgaver i virksomheden, som de 
ikke har lært. Opgaver, der ikke virker meningsfulde, kan også være kedelige 
og ensformige opgaver, der er mange af, og hvor alle medarbejdere derfor skal 
udføre en vis del. Det opleves ikke altid på samme måde som problematisk, 
heller ikke selvom lærlingene ofte må tage en lidt større del. "……. røvsyge op-
gaver går oftest til lærlingene fordi man er lavest i hierarkiet, - men det har jeg 
det fint med….." 

5.3.2 Vigtig arbejdsindsats? 

77 % af lærlingene føler de yder en vigtig arbejdsindsats. Andelen er størst 
blandt tjenerne og generelt i fagene inden for området mad til mennesker. 

Virksomhederne 

Lærlingene 

Vigtig arbejdsindsats 
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Figur 5.14. Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 
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5.3.3 Plan for praktikforløbet? 

Lige knapt en tredjedel af lærlingene (31 %) oplyser, at deres praktikvirksom-
hed har lavet en plan for selve praktikforløbet. En lige så stor del ved ikke om 
det er tilfældet - og 37 % svarer, at virksomheden ikke har lavet en sådan plan 
(Figur 5.15).  

Som det fremgår af Figur 5.15, synes brugen af planer for praktikforløbet især 
udbredt blandt virksomheder med industritekniker-maskin lærlinge. 49 % af 
lærlingene i denne faggruppe oplyser, at virksomheden har en plan for praktik-
forløbet. Derimod er det kun relativt få af murer-lærlingene (22 %), der har 
kendskab til, at virksomheden har udarbejdet en plan for praktikforløbet.  

Lærlingene på de virksomheder, hvor der er en praktikplan er noget mere til-
fredse med deres praktikplads end de lærlinge, der oplyser, at der ikke er en 
praktikplan, som det fremgår af Figur 5.16. Der er formentlig en række årsager 
hertil. Blandt årsagerne er antagelig, at en praktikplan blandt andet kan gøre det 
tydeligere for lærlingene, når de opgaver, de arbejder med, hører ind i en større 
sammenhæng og derfor udgør et naturligt led i oplæringen.  

 

Plan for praktikfor-
løbet 

Større tilfredshed på 
virksomheder med 
praktikplaner 
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Figur 5.15. Har virksomheden lavet en plan for praktikforløbet? 
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Figur 5.16. Hvor tilfreds er du med din praktik-/læreplads som helhed, alt taget i 
betragtning? Opdelt efter om virksomheden har en plan for praktikfor-
løbet eller ej - ifølge lærlingene. 
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Interviewene viser, at det blandt andet er de lærlinge, der oplever, at de har lært 
for lidt, der efterspørger en plan for praktikforløbet. Lærlinge, der oplever, at de 
kan det, de skal, mener ikke nødvendigvis, at planen er væsentlig: "Det mang-
ler jeg ikke, man tager det bare som det kommer, det har mester styr på". Lær-
linge, der derimod IKKE oplever, at de har lært det, de skal, efterlyser i høj 
grad en plan: 
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• "De har ikke en plan for, hvad jeg skal lære og så bliver det bare sådan lidt 

tilfældigt og ustruktureret".  
• "Uden en plan lærer man ikke det hele".  
• "En plan ville være godt, så kunne jeg sige til min mester, at dét og dét skal 

jeg igennem".   
• "En manglende plan viser sig blandt andet ved, at nogle lærlinge trak et emne 

til svendeprøven, som de ikke havde lært. Det ville en plan have forhindret." 
 

 

Det stemmer meget godt med billedet set fra virksomhedernes side. Virksom-
heder, der arbejder med planer for praktikforløbet, ser f.eks. planerne som en 
fordel for både virksomhed og lærlinge, fordi de sikrer, at lærlingene får lært 
det, de skal. Flere af de virksomheder, der ikke anvender planer for praktikfor-
løbet, beskriver, at de har haft lærlinge, hvor der er sket "en smutter", således at 
vedkommende kort tid før sin svendeprøve havde noget, han manglede at lære. 
"Det sidste år er en slags opsamlingsår; - man kan godt blive lidt overrasket 
over hvad de ikke har prøvet, men vi fixer det altid". 

5.3.4 Opgaver der ikke har noget med uddannelsen at gøre? 

Omkring 1/5 af lærlingene får ind i mellem opgaver, der ikke har noget med 
deres uddannelse eller arbejde at gøre. 7 % oplyser at det får de ofte eller altid. 
Specielt blandt smedene synes dette at være et udbredt fænomen. 15 % af sme-
delærlingene oplyser, at de altid eller ofte bliver sat til at udføre opgaver i virk-
somheden, der intet har med deres uddannelse at gøre. 

Figur 5.17. Hvor ofte bliver du sat til at udføre opgaver i praktikvirksomheden, der 
intet har at gøre med din uddannelse og dit arbejde (f.eks. lufte hund, 
være bybud og lignende)? 
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5.4 Tid nok? 

Tid nok? Flere af lærlingene nævner, som vi skal se i kapitel 8, tempoet i arbejdslivet og 
kontrasten til tempoet i skolelivet, som en del af årsagen til, at de synes, at 
overgangen fra skoleliv til arbejdsliv har været svær. Spørgsmålet er derfor, 
hvor stort problemet er - og i hvilke fag, lærlingene især har vanskeligt ved at 
nå deres arbejdsopgaver. 

3/4 af lærlingene (76 %) har altid eller ofte tid nok til deres arbejdsopgaver. 
Andelen er højst blandt industritekniker-maskin-lærlingene (83 %) og mindst 
blandt kokke- (76 %) og tjenerlærlingene (68 %).  

Samtidig er det imidlertid næsten 1/10 af tjenerne (9 %), bagerne (8 %), klein-
smedene (8 %) og murerne (8 %), der føler, at de sjældent eller aldrig har tid 
nok til deres arbejdsopgaver.  

Figur 5.18. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 
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6 Samarbejde og ledelse 

Hvor meget anerkendelse og ros får lærlingene? Bliver de respekteret og be-
handlet retfærdigt? Er der klare mål for deres arbejde, og får de social støtte og 
feedback fra kollegerne i praktikvirksomheden. Og hvad sker der, hvis de laver 
en fejl? Disse spørgsmål, der alle har stor betydning for lærlingenes psykiske 
arbejdsmiljø bliver behandlet i dette kapitel. 

6.1 Anerkendelse mv. 

Anerkendelse Anerkendelse er den dimension af det psykiske arbejdsmiljø, der betyder 
allermest for, om lærlingene er tilfredse med deres praktikplads - som vi så i 
kapitel 4.  

Figur 6.1. Graden af anerkendelse, respekt og retfærdig behandling målt på en 
skala fra 0-100 for lærlinge, faglærte og samtlige danske lønmodtagere. 
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Kilde: COWIs spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år (svarer til NFA's skala vedr. belønning). 

Anerkendelse udgør som tidligere nævnt en af formerne for belønning for en 
given indsats. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres ind-
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sats, reagerer ofte ved at sætte indsatsen ned og resulterer dermed i mindre pro-
duktive og engagerede medarbejdere."34 

Anerkendelse, respekt og retfærdig behandling drejer sig om, i hvilket omfang 
lærlingens arbejde bliver anerkendt og påskønnet af de overordnede, og i hvil-
ket omfang lærlingen bliver respekteret af sine overordnede og behandlet ret-
færdigt. Skalaen er konstrueret på grundlag spørgsmål om disse forhold og er 
næsten identisk med NFA's tilsvarende skala for 'Belønning'35. 

Sammenlignet med de danske lønmodtagere under ét og med sammenlignelige 
faglærte grupper ligger lærlingene relativt høj med hensyn til vurderingen af 
den anerkendelse, de får (Figur 6.1).  

Smedene, bagerne og kokkene scorer højest - murerne og tømrerne scorer la-
vest, men forskellen er meget begrænset og ikke signifikant. 

Figur 6.2. Graden af anerkendelse, respekt og retfærdig behandling målt på en 
skala fra 0-100. Lærlinge med anciennitet i praktikvirksomheden under 
og over 2 år. 
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Anciennitet Graden af anerkendelse falder lidt, jo længere lærlingene er i praktik. Lærlinge, 
der har været i praktik i mindst 2 år, får således lidt mindre anerkendelse end 
lærlinge med kortere anciennitet i praktikvirksomheden. For alle lærlinge under 
ét er forskellen begrænset, men det er en udpræget tendens i smedefagene. 

                                                 
34 Jf. NFA:  
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift= Beløn-
ning 
35 Den eneste forskel er, at vi spørger til, om lærlingens arbejde bliver anerkendt og på-
skønnet af dine overordnede, hvor NFA spørger om lønmodtagerens arbejde bliver aner-
kendt og påskønne af ledelsen. Det samme er tilfældet i spørgsmål om lærlingen bliver re-
spekteret. 

Lærlinge contra de 
faglærte 

Smedene, bagerne og 
kokkene scorer hø-
jest 
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Anerkendelse har stor positiv betydning for lærlingene. De oplever blandt an-
det, at ros får dem til at turde mere og yde mere. Samtidig giver flere udtryk 
for, at anerkendelse ikke kun er det at blive rost for at have lavet en opgave 
godt: "Ros kan også være at man får at vide, at man har gjort sig umage".  

Interviewene med virksomhedernes uddannelsesansvarlige viser, at der er store 
forskelle på forståelsen og anvendelsen af anerkendelse. Nogle virksomheder 
sætter lighedstegn mellem anerkendelse og løn, del i akkorden eller en struktu-
reret feedback til lærlingen hvert halve år. Andre virksomheder anvender be-
vidst anerkendelse med et motiverende sigte og giver udtryk for, at det øger 
lærlingenes selvtillid, motivation og indsats. 

6.1.1 Anerkendelse og påskønnelse fra de overordnede 

Godt halvdelen af lærlingene (57 %) føler, at de i høj eller meget høj grad får 
anerkendelse og påskønnelse af deres arbejde fra deres overordnede (Figur 6.3). 
Andelen er højst blandt smedene (63 %) og mindst blandt murerne (52 %). 

Omvendt er der 15 % af lærlingene, der føler, at deres arbejde kun i ringe eller 
meget ringe grad bliver anerkendt af deres overordnede. Denne andel er størst 
blandt tømrerne, hvor næsten hver femte lærling har det sådan (18 %) og 
mindst blandt smedene (9 %).  

Figur 6.3.  Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine overordnede? 
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6.1.2 Ros fra den der oplærer 

Ros Halvdelen af lærlingene (49 %) får ofte eller altid ros fra den, der oplærer dem. 
Hver femte lærling (19 %) får det sjældent eller aldrig (Figur 6.4). 

Andelen, der ofte får ros, er størst i smedefagene (56 %) og blandt kokkene (55 
%) og mindst blandt industriteknikere-maskin (45 %), tømrere (45 %) og mure-
re (46 %). 

Anerkendelse har 
stor positiv betyd-
ning 

Anerkendelse og på-
skønnelse fra de 
overordnede 
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Blandt tjenerne er det tæt ved hver 4. lærling (23 %), der sjældent eller aldrig 
får ros af den, der oplærer dem. Andelen er også høj blandt bagerne (22 %) og 
industriteknikere-maskin (22 %).  

Figur 6.4. Hvor ofte får du ros for dit arbejde af den der oplærer dig? 
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Mange af de interviewede lærlinge synes, det er vigtigst at få ros fra den, der 
oplærer dem. "Det er bedst at få ros fra svendene, det er jo dem jeg arbejder 
sammen med". "Det er vigtigst at få ros fra den der oplærer. Svendene og lær-
lingene er jo i samme klub". 

Om det at få ros fra de overordnede, siger lærlingene blandt andet: "Hvis direk-
tøren roser mig, så ved jeg at hun har det fra andre, altså at der er nogen, der 
har fortalt hende om det, jeg har gjort godt……. det er også rart". 

Alle de interviewede lærlinge er bevidste om betydningen både for deres ar-
bejdsindsats og deres trivsel. "Svendene er gode til at rose, - det giver selvtil-
lid", "jeg bliver gladere for mit arbejde og ros gør, at jeg forsøger at gøre mit 
bedste", "når jeg får ros, så begynder jeg at tænke, at jeg nok godt kan finde ud 
af det, og så begynder jeg at lave mere, knokle mere på".  "Anerkendelse gør, at 
man bliver mere sikker, - tror på sig selv, at man gør det bedre næste gang". 
Anerkendelsens betydning for trivslen udtrykkes blandt andet således: "Når jeg 
får ros, så får man selvfølgelig sådan et smil indvendigt…… jeg bliver glad og 
får lyst til at gå på arbejde".  
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Omvendt har manglende anerkendelse helt tydeligt en negativ indflydelse: "Det 
er irriterende ikke at få ros, når man føler, man har gjort sit bedste…… det be-
tyder, at man er usikker på, hvornår man har gjort det godt nok", "manglende 
ros betyder, at man ikke kan gå hjem og føle sig anerkendt….. så føler man, at 
man er bare lærling" og "…. så gider man ikke at gøre noget ud af det næste 
gang".  

6.1.3 Respekteret af de overordnede?  

Respekteret? 7 ud af 10 lærlinge føler sig respekteret af deres overordnede (69 %). Andelen 
er størst blandt kokkene (75 %) og bagerne (74 %) og mindst blandt murerne 
(63 %) og smedene (64 %). 

8 % af lærlingene føler sig ikke respekteret af deres overordnede. 

Figur 6.5. Bliver du respekteret af dine overordnede på din arbejdsplads? 
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6.1.4 Retfærdigt behandlet? 

Retfærdigt behandlet? Langt de fleste lærlinge føler sig retfærdigt behandlet i praktikvirksomheden. 
Det er tilfældet for 3/4 (73 %) af lærlingene. Specielt inden for jern- og metal-
fagene føler lærlingene sig retfærdigt behandlet. 

Andelen der ikke føler sig retfærdigt behandlet er størst blandt tjenerne (8 %) 
og murerne (7 %). 
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Figur 6.6. Bliver du behandlet retfærdigt i praktikvirksomheden? 
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6.2 Rolleklarhed 

Rolleklarhed handler om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklar-
hed kan bidrage til stress, forvirring og gnidninger imellem forskellige medar-
bejdere og faggrupper36.  

Mere konkret drejer rolleklarhed sig om i hvilket omfang, der er klare mål for 
lærlingens arbejde i praktikvirksomheden, og i hvilket omfang lærlingen nøjag-
tigt ved, hvad der forventes af ham/hende. I NFA's skala vedrørende rolleklar-
hed indgår tre spørgsmål. Den skala, COWI har udarbejdet til denne undersø-
gelse, anvender to af de tre spørgsmål som nævnt ovenfor - og er altså ikke helt 
identisk med skalaen i NFA's undersøgelse37.   

Med dette forbehold er der generelt en tendens til, at lærlingene har mindre rol-
leklarhed end de faglærte grupper og danske lønmodtagere under ét. Rolleklar-
heden er størst blandt lærlingene inden for området mad til mennesker og 
mindst blandt tømrer-lærlingene - der samtidigt har mindre rolleklarhed end de 
faglærte tømrere og snedkere. Den relativt lave grad af indflydelse blandt tøm-
rerlærlingene indebærer altså ikke en tilsvarende større rolleklarhed.  

                                                 
36 http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift= Rolle-
klarhed 
37 Det tredje spørgsmål, der indgår i NFA's undersøgelse lyder: "Ved du helt klart , hvad der 
er dine ansvarsområder?". 

Rolleklarhed 

Lærlinge contra de 
faglærte 
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Figur 6.7. Graden af rolleklarhed målt på en skala fra 0-100 for lærlinge, faglærte 
og samtlige danske lønmodtagere. 
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Kilde: COWIs spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år. 

Anciennitet Bliver rolleklarheden større i løbet af praktiktiden. Nej, det er der en tendens til 
blandt kokkene, men blandt smedene og kleinsmedene er tendensen den mod-
satte. Her falder rolleklarheden med ancienniteten. 

Figur 6.8. Graden af rolleklarhed målt på en skala fra 0-100. Lærlinge med anci-
ennitet i praktikvirksomheden under og over 2 år 
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6.3 Social støtte og feedback  

Social støtte og feedback fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte 
hos den der oplærer og hos kollegerne. Det drejer sig om, i hvilket omfang den 
der oplærer og kollegerne er villige til at lytte til lærlingens problemer med ar-
bejdet, og hjælper og støtter og taler med den unge om, hvor godt han/hun ud-
fører sit arbejde. De to skalaer er konstrueret på grundlag af spørgsmål om dis-
se forhold og er næsten identiske med NFA's tilsvarende skalaer for 'Social 
støtte og feedback fra overordnede' og for 'Social støtte og feedback fra kolle-
ger'38.  

Lærlingene får efter alt at dømme mere social støtte og feedback fra den, der 
oplærer dem, end de faglærte grupper og de danske lønmodtagere i det hele ta-
get får fra deres overordnede (Figur 6.9). Smede-lærlingene scorer højst - tje-
ner-lærlingene scorer lavest svarende til, at smede-lærlingene modtager mere 
social støtte og feedback fra den, der oplærer dem, end tjener-lærlingene.  

Figur 6.9. Graden af social støtte og feedback fra den der oplærer / den nærmeste 
overordnede målt på en skala fra 0-100 for lærlinge, faglærte og samt-
lige danske lønmodtagere. 
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Kilde: COWIs spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år.  

Anciennitet I flere af fagene - og specielt blandt kleinsmedene, smedene, kokkene og 
tjenerne - er der en tendens til, at den sociale støtte og feedback er mindre 
blandt lærlingene med mindst 2 års anciennitet i praktikvirksomheden end 
blandt lærlingene med kortere anciennitet (Figur 6.10). 

                                                 
38 Vi spørger dog her til social støtte og feedback fra den der oplærer dig og social støtte og 
feedback andre i praktikvirksomheden, hvor NFA spørger til social støtte og feedback fra 
den nærmeste overordnede og fra dine kolleger.  

Social støtte og 
feedback 

Lærlinge contra de 
faglærte 
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Figur 6.10. Graden af social støtte og feedback fra den der oplærer målt på en ska-
la fra 0-100. Lærlinge med anciennitet i praktikvirksomheden under og 
over 2 år 
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Figur 6.11. Graden af social støtte og feedback fra kolleger i virksomheden målt på 
en skala fra 0-100 for lærlinge, faglærte og samtlige danske lønmodta-
gere. 
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Kilde: COWIs spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år. 

 
Som det fremgår af Figur 6.11 og Figur 6.12, svarer dette billede af social støtte 
og feedback fra den, der oplærer, også i høj grad til billedet af den sociale støtte 
og feedback fra de øvrige kolleger i praktikvirksomheden. Lærlingene får mere 
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social støtte og feedback end de faglærte grupper og danske lønmodtagere un-
der ét og den sociale støtte og feedback med falder ancienniteten specielt i sme-
defagene. 

Figur 6.12. Graden af social støtte og feedback fra kolleger (andre end den der op-
lærer) målt på en skala fra 0-100. Lærlinge med anciennitet i praktik-
virksomheden under og over 2 år 
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6.3.1 Er den der oplærer parat til at besvare spørgsmål? 

8 ud af 10 lærlinge (82 %) mener, at den, der oplærer dem, ofte eller altid er 
parat til at besvare deres spørgsmål om arbejdet, praktikken og arbejdspladsen. 
Andelen er mindst inden for tjenerfaget (73 %).  

6 % af lærlingene oplever, at den, der oplærer dem, sjældent eller aldrig er parat 
til at besvare deres spørgsmål. Denne andel er størst blandt tjenerne (8 %). 

 

Er oplæreren parat til 
svare på spørgsmål? 
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Figur 6.13. Hvor ofte er den der oplærer dig parat til at besvare dine spørgsmål om 
arbejdet/praktikken og arbejdspladsen? 
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6.3.2 Kræver arbejdet, at man lader være med at sige sin 
mening? 

Omkring hver 10. lærling mener, at deres arbejde kræver, at de ofte eller altid 
lader være med at sige deres mening. Andelen er en del større blandt tjenerne 
(23 %) end i de øvrige fag. En forklaring kan være den tætte kundekontakt i 
tjenerfaget. 

Figur 6.14. Kræver dit arbejde, at du lader være med at sige din mening? 

12%

11%

8%

12%

14%

11%

12%

10%

23%

11%

17%

13%

22%

14%

13%

19%

14%

23%

26%

16%

71%

76%

70%

74%

73%

70%

74%

67%

51%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Murer

Tømrer

VVS- og energimontør/ 

energispecialist

Kleinsmed

Smed (rustfast/rustfri)

Industritekniker, maskin

Bager

Kok

Tjener

Alle

Altid/Ofte Sommetider Sjældent/Næsten aldrig/Aldrig

 
 
 
 

Frihed til at sige sin 
mening 



66 Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø 

. 

6.4 Fejlkulturen 

Hvordan reagerer den oplæringsansvarlige og praktikvirksomheden, når lærlin-
gene laver fejl i forbindelse med praktikken? Denne del af det psykiske ar-
bejdsmiljø - som man måske kan kalde fejlkulturen, og som også i meget høj 
grad handler om anerkendelse - er af de forhold, der har størst betydning for, 
om lærlingene er tilfredse med deres praktikplads (jf. kapitel 4). 

Langt de fleste af lærlingene (70 %) giver udtryk for, at de kun sjældent eller 
aldrig bliver kritiseret voldsomt, når de laver en fejl. 11 % oplever derimod ofte 
eller altid at blive kritiseret voldsomt, hvis de laver fejl. Specielt i fagene inden 
for mad til mennesker og til dels også inden for VVS-området bliver fejl efter 
lærlingenes vurdering mødt af voldsom kritik.   

Figur 6.15. Når du laver en fejl - hvor ofte bliver du da kritiseret voldsomt? 
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En anden måde at møde fejl fra lærlingenes side på er at vejlede dem om, hvad 
de i stedet skulle have gjort.  

73 % af lærlingene i undersøgelsen oplever ofte eller altid dette, hvis de laver 
en fejl. 8 % oplever det sjældent eller aldrig. Specielt blandt tjenerne er der re-
lativt få (62 %), der ofte eller altid oplever at få en god vejledning, hvis de gør 
noget forkert.   

 

Reaktionen på fejl 
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Figur 6.16. Når du laver en fejl - hvor ofte bliver du da vejledt på en god måde om, 
hvad du skulle have gjort i stedet for? 
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Interviewene viser, at lærlingene finder det vigtigt at få at vide, hvis de har la-
vet en fejl - bare der sker på en konstruktiv måde. "Det er ok at få at vide, at 
man har lavet en fejl, men på en ordentlig måde, så det giver indblik". Lærlin-
gene er meget bevidste om, at der er megen læring at hente, hvis de bliver gjort 
opmærksom på, at de har lavet en fejl. "Man lærer af sine fejl, - det er jo en del 
af det at være i lære", og "man lærer mere af sine fejl, end hvis man bare hele 
tiden får at vide, at det er godt nok".  

Det kan opleves positivt, at være med til at udbedre en fejl, - dels fordi man 
lærer mere og dels fordi betyder det noget for trivslen, "det er da vigtigt, at få 
lov at hjælpe og få lov til at rette en fejl, - så får man det bedre med sig selv". 

Hvis virksomhederne ikke tackler fejlene på en konstruktiv måde kan det have 
det en negativ effekt, fordi man ikke lærer af sine fejl, og fordi det går ud over 
trivslen: "det er frustrerende, man mister lysten til sit arbejde". 
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7 Socialt fællesskab 

Det sociale fællesskab handler om, hvorvidt lærlingene føler sig som en del af 
fællesskabet, om der et godt samarbejde på arbejdspladsen, hvordan omgangs-
tonen er, omfanget af sladder og bagtalelse, skænderier, mobning, vold og uøn-
sket seksuel opmærksomhed. 

7.1 Socialt fællesskab  

Det sociale fællesskab er det af de undersøgte elementer af lærlingenes psyki-
ske arbejdsmiljø, der - efter anerkendelse, respekt og retfærdig behandling - 
betyder mest for lærlingenes tilfredshed med lære- og praktikpladsen (jf. kapitel 
4).  

Figur 7.1. Graden af socialt fællesskab målt på en skala fra 0-100 for lærlinge, 
faglærte og samtlige danske lønmodtagere. 
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Kilde: COWIs spørgeskemaundersøgelse blandt lærlinge samt NFA's undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
blandt danske lønmodtagere i alderen 20-60 år. 

Det sociale fællesskab i arbejdet drejer sig om stemningen mellem lærlingen og 
de øvrige medarbejdere i praktikvirksomheden, om der er et godt samarbejde 
blandt medarbejderne på arbejdspladsen, og om lærlingen føler sig som en del 
af et fællesskab på arbejdspladsen. Skalaen er konstrueret på grundlag spørgs-
mål om disse forhold og er næsten identisk med NFA's tilsvarende skala for 

Det sociale fælles-
skab 
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'socialt fællesskab'39. Ifølge arbejdsmiljøforskerne har det sociale fællesskab 
stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads40.  

Lærlingenes vurdering af kvaliteten af det sociale fællesskab på arbejdspladsen 
adskiller sig ikke afgørende fra vurderingen blandt de tilsvarende faglærte 
grupper og de danske lønmodtagere under ét. (Figur 7.1).  

For lærlingenes vedkommende er vurderingen af det sociale fællesskab højst 
blandt kleinsmedene og industriteknikerne og mindst blandt murerne og tjener-
ne, men forskellen er begrænset.  

Der er ikke afgørende forskel på vurderingen af det sociale fællesskab mellem 
lærlinge med mere og mindre end 2 års anciennitet.  

7.1.1 En del af fællesskabet? 

 Langt de fleste lærlinge (83 %) føler sig ofte eller altid som en del af fælles-
skabet på deres arbejdsplads. Andelen er størst blandt kokkene og mindst 
blandt murerne.  

Figur 7.2. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? 
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Murerne ser ud til at have et lidt større problemer med at få lærlingene med i 
fællesskabet i praktikvirksomheden end de øvrige fag. Andelen, der kun sjæl-
dent eller aldrig føler sig som en del af fællesskabet på arbejdspladsen, er 8 % 
blandt murerne og signifikant større end de tilsvarende andele inden for de øv-
rige fag bortset fra bagerne. 

                                                 
39 Den eneste forskel er, at vi spørger til, om der er en god stemning mellem dig og de an-
dre i praktikvirksomheden, hvor NFA spørger til dine kolleger. Og om der er et godt sam-
arbejde blandt medarbejderne på din arbejdsplads, hvor NFA spørger til dine kolleger. 
40 Jf. NFA: 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/global/pages/ordforklaring.aspx?overskrift=Socialt 
fællesskab i arbejdet    
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I interviewene med lærlingene kom betydningen af det sociale fællesskab klart 
til udtryk: "Det bedste er samarbejdet og det sociale med kollegerne", "det er 
dejligt at trives med kolleger, - jeg glæder mig altid til at vise svendene, hvad 
jeg har lært på skolen", "det bedste er at der er andre lærlinge og godt kamme-
ratskab, - også med svendene", og "det bedste er, at vi har det godt sammen på 
arbejdet, - og nogle gange laver vi også aftaler udenfor arbejdet". 

Nogle af de interviewede virksomheder gør en del for, at lærlingene skal føle 
sig som en del af virksomheden. De lægger f.eks. stor vægt på, at lærlingene 
deltager i klubberne og i de sociale arrangementer, og nogle af de store virk-
somheder prøver at skabe rum for, at lærlingene kan mødes, fordi de mener, at 
lærlingene har et behov for at være sammen med hinanden. 

7.1.2 Godt samarbejde på arbejdspladsen? 

84 % af lærlingene synes, at der ofte eller altid er et godt samarbejde blandt 
medarbejderne på deres arbejdsplads. Andelen er høj i de fleste fag og specielt i 
smedefagene. På den anden side er der også i flere fag omkring 1/5 af lærlinge-
ne, der kun synes, at der sommetider eller sjældent eller aldrig er et godt sam-
arbejde blandt medarbejderne i deres praktikvirksomhed.  

Figur 7.3. Er der et godt samarbejde blandt medarbejderne på din arbejdsplads? 
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7.2 Omgangstonen  

Omgangstonen Omgangstonen blandt medarbejderne i praktikvirksomheden er et af de forhold, 
der har størst betydning for lærlingenes tilfredshed med praktikpladsen (jf. ka-
pitel 4). Lærlinge, der føler, at der er en ubehagelig rå tone på arbejdspladsen, 
er alt andet lige væsentligt mindre tilfredse med praktikpladsen end de øvrige 
lærlinge. 

Langt de fleste lærlinge mener, at der i større eller mindre grad er en rå tone på 
deres arbejdsplads (81 %). Det behøver ikke at være et problem i sig selv. Det 
er det derimod, når lærlingene mener, at den rå tone er ubehagelig.  

Samarbejde 
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Ubehagelig og rå tone Hver 5. lærling føler, at der er en ubehagelig rå tone i praktikvirksomheden. 
Værst ser det ud inden for tjenerfaget, hvor mere end hver tredje lærling (35 %) 
finder tonen ubehagelig rå og inden for bagerfaget, hvor 27 % finder tonen 
ubehagelig rå, men andelen er relativt høj inden for alle de undersøgte fag 
(Figur 7.4).  

Figur 7.4. Er der en ubehagelig rå tone på arbejdspladsen? 
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Af interviewene med lærlingene fremgår det, at rå og ubehagelig tone også kan 
være problematisk, selvom lærlingen ikke er direkte involveret. Når lærlingene 
bliver involveret i andre kollegers konflikter, kan det opleves som meget ube-
hageligt. "Jeg synes ikke, det er fedt at komme på arbejde, når der er sådan en 
dårlig stemning, så er det ikke hyggeligt at komme på arbejde". 

7.3 Sladder og bagtalelse, skænderier, mobning, vold, 
uønsket seksuel opmærksomhed 

Sladder og bagtalelse 46 % af lærlingene oplyser, at de har været udsat for sladder og bagtalelse i 
praktikvirksomheden. Andelen er væsentligt større blandt tjenerne (71 %) end i 
de øvrige fag (Figur 7.5).  
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Figur 7.5. Har du været udsat for sladder og bagtalelse i din praktikvirksomhed? 
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En yderligere analyse viser, at 31 % af tjener-eleverne føler sig udsat for slad-
der og bagtalelse dagligt eller ugentligt. Blandt undersøgelsens lærlinge som 
helhed er den tilsvarende andel noget lavere: 11 %. Yderligere 4 % af tjenerlær-
lingene har været udsat for sladder og bagtalelse månedligt og 36 % har været 
udsat for det af og til.  

For tjenerlærlingenes vedkommende er det især lærlinge (40 % af tilfældene) 
og andre kolleger (59 % af tilfældene), der har udsat dem for sladder og bagta-
lelse. I 24 % af tilfældene har det været en leder.  

7.3.1 Skænderier 

Skænderier Halvdelen af lærlingene har været involveret i skænderier eller konflikter i 
praktikvirksomheden. Andelen er igen væsentligt højere blandt tjenerne (69 %) 
end i de øvrige fag.  

Tjenerlærlingene har især været i skænderi eller konflikt med andre lærlinge 
(32 % af tilfældene), andre kolleger (48 % af tilfældene) eller en leder (32 % af 
tilfældene). 
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Figur 7.6. Har du været involveret i skænderier eller konflikter i din praktikvirk-
somhed? 

55%

49%

47%

48%

51%

40%

45%

51%

69%

50%

45%

51%

53%

52%

49%

60%

55%

49%

31%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Murer

Tømrer

VVS- og energimontør/ 

energispecialist

Kleinsmed

Smed (rustfast/rustfri)

Industritekniker, maskin

Bager

Kok

Tjener

Alle

Ja Nej
 

7.3.2 Mobning 

Mobning Næsten hver 5. lærling (18 %) har været udsat ubehagelige drillerier i deres 
praktikvirksomhed (Figur 7.7). Andelen er størst blandt bagerne (27 %) og 
mindst blandt industriteknikerne-maskin (13 %). 

Figur 7.7. Har du været udsat for ubehagelige drillerier i din praktikvirksomhed? 
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For 1/10 af de der er blevet udsat for ubehagelige drillerier sker det dagligt eller 
ugentligt. For 1/5 sker det månedligt eller hyppigere.  

De, der udsætter lærlingene for ubehagelige drillerier, er først og fremmest an-
dre kolleger på arbejdspladsen (8 ud af 10 gange). Lærlinge kan også stå bag 
det. Det er tilfældet i ca. 1/5 af tilfældene. 28 % af de lærlinge, der er blevet 
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udsat for ubehagelige drillerier, fortæller, at det i nogle tilfælde har været en 
leder, der stod bag det41.  

7.3.3 Vold og trusler om vold 

Vold 2 % af lærlingene har været udsat for trusler om vold. Det har især været 
tilfældet blandt VVS-lærlingene (5 %) og blandt kokkene og tjenerne (4 %). 

I de fleste tilfælde er det kolleger i praktikvirksomheden, der har truet med vold 
(53 % af tilfældene). I 36 % af tilfældene er det ifølge lærlingene en leder i 
virksomheden. Andre lærlinge har stået bag truslerne overfor 12 % af de lær-
linge, der er blevet truet. 

2 % af lærlingene oplyser, at de har været udsat for direkte fysisk vold (Figur 
7.8). Specielt blandt kokkene har det været tilfældet (5 %).  

I langt de fleste tilfælde har det været andre kolleger, der har udsat lærlingene 
for vold (73 % af tilfældene). Andre lærlinge har været involveret i 36 % af til-
fældene. En leder i praktikvirksomheden i 17 % af tilfældene.   

Figur 7.8. Har du været udsat for fysisk vold i din praktikvirksomhed? 
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7.3.4 Uønsket seksuel opmærksomhed 

15 % af de kvindelige lærlinge inden for området mad til mennesker, oplyser, at 
de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed (Figur 7.9). Andelen er 
særlig høj blandt tjenerne (18 %) og blandt kokkene (16 %). Blandt bagerne er 
den 9 %. 

                                                 
41 Den enkelte lærling kan have været udsat for ubehagelige drillerier flere gange. Samtidig 
er der flere af de nævnte typer af ansatte, der kan have stået bag mobningen. Det er årsagen 
til, at summen af andelene er overstiger 100 %. 

Uønsket seksuel op-
mærksomhed 
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Figur 7.9. Har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i din praktik-
virksomhed? 
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For 1/3 af lærlingene er den uønskede seksuelle opmærksomhed kommet fra 
andre lærlinge - for 2/3 er den kommet fra andre kolleger i praktikvirksomhe-
den. 1/5 har fået den fra en leder i virksomheden, og yderligere en 1/5 har fået 
den fra kunder og samarbejdspartnere.  
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8 Fra skoleliv til arbejdsliv 

Er det svært for lærlingene at komme fra skolelivet til arbejdslivet - og hvad er 
det især der gør det svært? Det er spørgsmålene i dette kapitel, der både drejer 
sig om lærlingenes overgang fra grundskolen til arbejdslivet og om overgangen 
fra skoleperioderne i erhvervsskolerne til praktikperioderne i oplæringsvirk-
somhederne.  

8.1 Svært at komme fra skoleliv til arbejdsliv? 

Omkring 1/5 af lærlingene synes ikke, at overgangen fra skoleliv til arbejdsliv 
er så let. Og her skal skolelivet både forstås som livet i folkeskolen og som livet 
på erhvervsskolen. Af lærlingenes besvarelser kan vi se, at nogle lærlinge be-
svarer spørgsmålet med tanke på overgangen fra folkeskolen til arbejdslivet, 
mens andre besvarer det med tanke på overgangen fra skoleperioderne på er-
hvervsskolen til arbejdslivet. 

5 % af lærlingene svarer, at det i høj grad har været svært at komme fra skoleli-
vet til arbejdslivet, 14 % at det i nogen grad har været svært og yderligere 14 % 
svarer, at det har været svært men kun i ringe grad (Figur 8.1). 

Figur 8.1. Har det været svært at komme fra skolelivet til arbejdslivet i praktik-
virksomheden? 
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Især blandt kokkene (8 %), bagerne (6 %) og murerne (6 %) er der en del af, 
der synes, at overgangen fra skoleliv til arbejdsliv har været meget svær.  

Herudover er andelen, der har haft lidt svært ved at komme fra skoleliv til ar-
bejdsliv størst blandt fagene inden for mad til mennesker, samt VVS- og tøm-
rerfagene. Jern- og metalfagene har den største andel af lærlinge, der ikke synes 
overgangen har været så vanskelig.  

Hvilke lærlinge har det især svært i forbindelse med overgangen fra skoleliv til 
arbejdsliv? Vi har gennemført en multivariat analyse af dette, dvs. en analyse 
hvor der tages højde for effekten af de forhold, der indgår i analysen42. Analy-
serne giver et billede af, hvor vi især kan finde de lærlinge, der synes, at over-
gangen fra skoleliv til arbejdsliv er svær.  

Det, vi har undersøgt, er hvilke lærlinge, der svarer 'ja' til at det har været svært 
- hvad enten de mener det i høj grad, i nogen grad eller i ringe grad har været 
svært43. Vi har taget udgangspunkt i lærlinge, der er 16-24 år, fordi overgangen 
fra folkeskolen til arbejdslivet er mest aktuel for denne gruppe - selv om analy-
sen som sagt både omfatter skiftet fra folkeskole til praktik og fra erhvervsskole 
til praktik. 

I analysen indgår følgende forhold: Lærlingenes køn, alder (16-19 år, 20-24 år), 
fødeland (Danmark, ej Danmark), landsdel (Sjælland og øerne, Fyn, Jylland), 
fag, uddannelsestype (ny mesterlære, ordinær uddannelsesaftale) erhvervserfa-
ring (hvorvidt lærlingen har arbejdet på andre virksomheder eller ej), lærlingens 
anciennitet i praktikvirksomheden (op til ½ år, ½ -1 år, 1 -2 år, over 2 år) prak-
tikvirksomhedens størrelse (1-9 ansatte, 10-19 ansatte, 20-99 ansatte, 100 an-
satte og derover), virksomhedens beskæftigelsesmæssige udvikling det sidste år 
(flere ansatte, nogenlunde uændret, færre ansatte) og hvorvidt virksomheden 
har andre lærlinge. 

Når vi tager højde for disse forhold, er det alene lærlingenes alder og erhvervs-
erfaring, der fortæller noget signifikant om, hvilke lærlinge, der finder over-
gangen svær i høj eller i nogen grad. Sandsynligheden, for at lærlingene finder 
overgangen fra skoleliv til arbejdsliv svær, er alt andet lige større blandt de 
yngste lærlinge på 16-19 år og de lærlinge, der ikke har været ansat i andre 
virksomheder, før de kom i praktik. Forskellen er dog relativt begrænset - som 
det også delvist fremgår af Figur 8.2 og Figur 8.344. De øvrige forhold har ikke 
signifikant betydning, når vi tager højde for lærlingenes alder og tidligere er-
hvervserfaring.  

 

                                                 
42 Analyserne er gennemført ved hjælp af logistisk regressionsanalyse. 
43 Lærlingene fra Jylland og Sjælland incl øerne svarer nogenlunde lige hyppigt 'ja i høj 
grad' til spørgsmålet. De jyske lærlinge svarer derimod hyppigere 'ja i ringe grad' end de 
sjællandske lærlinge, men der til gengæld hyppigere svarer 'ja i nogen grad'. For at forsøge 
at undgå  at resultatet alene påvirkes af forskellig sprogbrug og gradbøjning af fænomenet 
mellem jyder og sjællændere, har vi i analysen valgt at fokusere, de der svarer 'ja' til at 
overgangen har været svær, contra de der svarer 'nej'.  
44 I den multivariate analyse er der taget højde for både lærlingenes alder og erhvervserfa-
ring. I de to figurer er der taget for ét af disse forhold af gangen. 

Hvilke lærlinge har 
især svært ved over-
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Figur 8.2. Har det været svært at komme fra skolelivet til arbejdslivet i praktik-
virksomheden? 
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Figur 8.3. Har det været svært at komme fra skolelivet til arbejdslivet i praktik-
virksomheden? Opdelt efter lærlingenes erhvervserfaring. 

5%

7%

14%

18%

14%

17%

67%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har arbejdet i andre

virksomheder

Har ikke arbejdet i

andre virksomheder

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i ringe grad Nej, slet ikke
 

Interviewene med oplæringsvirksomhedernes uddannelsesansvarlige viser, at 
der er en vis forståelse for, at overgangen til arbejdslivet kan være svær for de 
unge. Flere har i øvrigt erfaring for, at de ældste lærlinge, og de lærlinge der 
har god opbakning hjemmefra, har lettest ved overgangen.  

8.2 Hvorfor har det været svært? 

Årsager Hvorfor har overgangen fra skoleliv til arbejdsliv været svær? Det har vi spurgt 
de lærlinge om, der synes, at det var en svær overgang. Spørgsmålet er stillet 
som et åbent spørgsmål, hvor lærlingen selv beskrev hvorfor. Vi har foretaget 
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en analyse af svarene fra de lærlinge, der synes, at overgangen i høj grad eller i 
nogen grad var svær. 

Resultatet af analysen fremgår af den følgende oversigt, der viser de hyppigst 
nævnte årsager opstillet i rækkefølge efter, hvor mange lærlinge, der har nævnt 
dem - med de hyppigst nævnte først: 

• Arbejdstiderne mv.  
• Fysisk hårdere  
• 'To forskellige verdener'  
• Mindre kontakt til familie og venner 
• Større krav og større ansvar 
• Højere tempo og mindre krav til kvalitet 
• Man er meget ung 
• Omgangstonen 
• Presset 
• Mindre kontakt med jævnaldrende / næsten kun kontakt med voksne 
• Mangel på anerkendelse 
• Der bliver ikke lyttet 

Årsagerne bliver uddybet i det følgende, der også præsenterer et udsnit af lær-
lingenes besvarelser i den form de blev skrevet af de unge. 

8.2.1 Arbejdstiderne mv. 

 Arbejdstiderne mv. er langt den hyppigst nævnte grund til at overgangen fra 
skoleliv til arbejdsliv har været svær. Det drejer sig både om længere arbejds-
tid, natarbejde, tidlige mødetider og skiftet i mødetider fra skoleperioderne til 
praktikperioden, kortere ferier, arbejde i weekender og på helligdage: 

Bager Jamen i skolen havde man fri til tiden, engang imellem på 
praktikstedet for man lige en halv time ekstra, eller man skal 
arbejde nogle helligdage som bager som man havde fri i sko-
len 

Bager Det er svært med mødetiderne, og man har ingen indflydelse 
på noget som helst. Jeg kan ikke bestemme særlig mange 
ting selv, og tør sjældent at ligge mig syg, selvom jeg er syg. 

Kleinsmed Mødetiden kl. 07.00 har nok været det største problem for 
mig. Jeg kan i perioder have svært ved at møde til tiden. Det 
drejer sig ikke om mere end 5-15 minutter, men mange af de 
udlærte svende og overordnede ser strængt på det. Det gør 
at man har en hvis frygt for at møde for sent. Den rå tone på 
min arbejdsplads har også været svær. Men jeg er med tiden 
blevet stærkere og kan sige fra overfor ubehagelige situatio-
ner. Nu går mine tanker til nye lærlinge, de kommer lige fra 
skolelivet og mange vil helt sikkert føle det ubehageligt og 
nogen måske blive enormt såret. 

Kok Jeg synes det var svært fra og gå i folke skole til og begynde 
og arbejde 60 timer om ugen.. jeg er under uddannelse som 
kok og arbejder mange timer, dagligt. 

Kok Variende arbejdstider gør det svært at give plads til både pri-
vat tid, og social tid. her tænkes især; venner, familie, samt 
kæreste. Derudover er det forbandet svært at komme op i 
ordentlig tid, når jeg møder sent. 

Arbejdstider mv. 
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8.2.2 Det fysisk hårde arbejde 

Det fysisk hårde arbejde nævnes som den næsthyppigste grund til at overgan-
gen fra skoleliv til arbejdsliv har været svær. Det drejer sig blandt andet om at 
gå fra at sidde ned hele dagen til at stå meget op, færre pauser og f.eks. koldt 
udendørs arbejde: 

Smed (rustfast/rustfri) Der er meget man skal vaende sig til, og det kan godt vae-
re lidt svaert da det er meget mere fysisk haardt. Jeg syn-
tes ikke det er nogen saerlig gode opgaver jeg har faaet til 
start i min uddannelse, saa det saenker motivationen lidt. 

Tjener Det er fordi det er fysiks hårdt for kroppen specielt som 
tjener . 

Tjener Det er fysisk hårde at arbejde end at sidde på skolebæn-
ken. - især når min chef /overordnede giver mig flere timer 
end jeg egentlig må have. Nogle gange har jeg 12 timer 
på et døgn, jeg har også været oppe på 13. 

Bager Fordi jeg var van til og sidde på en stol i skolen, og så når 
man skal vende sig til at man stå op hver dag, og at man 
arbejder om natten og ikke om dagen. det kræver en om-
væltning i dit liv men det kan godt hænge sammen også 
med venner og familie. 

Murer Det er hård at arbejde 8 timer om dagen, og så er det ikke 
altid lige motiverende når det er dårligt vejr . 

Smed (rustfast/rustfri) Man skal være stå op hele dagen, på beton gulv. 
Ingen ferie.  

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Fordi man er meget træt i starten. 

 

8.2.3 To forskellige verdener 

To verdener To forskellige verdener er en gruppe af flere forskellige grunde - der især 
omfatter en kritik af erhvervsskolerne, men også drejer sig om at skolen og 
virksomhederne fokuserer på forskellige ting og gør tingene forskelligt: 

Fysisk hårdt 
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VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Fordi det opleves som 2 verdener. mange af de ting der 
indlæres på skoleopholdene har ikke hold i den vikelig-
hed som foregår i det daglige 

Industritekniker, maskin Fordi skolen er så ringe hvad maskiner og værktøj an-
går. alt roder, der er ikke styr på noget som helst og man 
har kun i ringe grad en fag lærer man ved hvor er. 

Kleinsmed Hovedsageligt fordi skolen er et alt for dovent og slatten 
sted at være.. Man møder midt på dagen, laver noget på 
må og få i 7-8 timer og har så fri sent eftermiddag. Jeg 
ligger nok over mit niveau på skolen da jeg har både 
HTX og konstruktør uddannelsen bag mig, men ser alt 
for ofte elever få alt for meget snor og ALT for lidt hjælp. 
For lidt lærer til for mange elever... Resultatet er at os 
der er lidt på forkant keder os BRAVT og er hæmmet af 
manglen på lærer, og tempoet falder voldsomt. Også 
ved de andre elever falder tempoet meget fordi alt sker 
meget langsomt på skolen. Så når man kommer tilbage 
til firmaet er man helt ude af trit, hvis ikke man har kunne 
finde på noget at lave selv på skolen. 

Kok Vi lærte alt for lidt på grundforløb. jeg var en af dem med 
det højeste snit og jeg følte ikke jeg var klar til at begyn-
de.. 

Kok Fordi at man kommer fra at ligge og sove i timerne, til at 
skulle møde præcis klokken 05:30 hver morgen. Uden 
undtagelser. 

Murer Skolen følger ikke med i fagets udvikling, de er meget 
gammeldags, og har ikke meget praktisk erfaring. 

Murer Måden at gøre tingene på, i skolen er meget anerledes 
end i den virkelige verden. F.eks. I den virkelige verden 
bliver et hus muret med et hjørnejern. På skolen skal det 
gøres med loddebræt. 

Smed (rustfast/rustfri) Fordi teknisk skole er "ferie" man laver ikke en skid, det 
er for nemt og for useriøst 

Tømrer Det er næsten to forskellige verdener nogle gange, det 
er sjældnet man står og tegner spærkonstruktioner eller 
lign. på byggepladsen. Det er mere monteringsarbejde. 

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Fordi at det er anderledes, og det er ikke som at gå i 
skole hvor man kan spørge mange spørgsmål inden for 
faget selfølgelig 

Bager Skolens indlæringsteknik bygger over den enkeltes kva-
lifikationer, og dermed er der størst fokus på det. Dette 
gi"r problemer da arbejdet kræver samarbejde. 
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8.2.4 Mindre kontakt til familie og venner 

Mindre kontakt til familie og venner er en af de grunde, der især nævnes af en 
del kokke og tjenere - og er selvfølgelig resultatet af de særlige arbejdstider, der 
ofte er knyttet til beskæftigelse i disse fag:  

Tjener Det er et helt andet liv. Jeg kom fra 10 klasse og var den 
yngste på hotellet, men på dette tidspunkt havde jeg en 
chef som var god til og lytte og snakke med om alt.  
Jeg skulle til og være meget mere ansvaresbevidst. Flyt-
tede sammtid et godt stykke væk fra mine forælder. så 
nogen gange kunne det godt være lidt alene. Og mange 
ting som 16-17 årig selv skulle tage stilling til. Men har 
lært rigtig meget af det.. 

Tjener Fordi den gang havde man hele dagen til at være sam-
men med sine venner.. pågrund af jeg arbejder om afte-
nen. 

Tjener Jeg ser ikke mine venner så meget mere . fordi, jeg arbej-
der så meget .  

Bager Man skal op om natten og der er ikke tid til det samme 
sdociale liv med vennerne som dengang 

Kok Ja fordi der er nogen ting man skal give afkald på... så-
som fritids interreser, venner, og familie arrengementer 

Kok Variende arbejdstider gør det svært at give plads til både 
privat tid, og social tid. her tænkes især; venner, familie, 
samt kæreste.Derudover er det forbandet svært at komme 
op i ordentlig tid, når jeg møder sent. 

 

Mindre kontakt til 
familie og venner 
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8.2.5 Større krav og større ansvar 

Større krav og større ansvar nævnes også blandt årsagerne til, at overgangen fra 
skoleliv til arbejdsliv kan føles svær: 

Bager Fordi der kræves mere af mig på arbejdspladsen 

Bager Folk forventer mere af en, og derfor skal tingene udføres 
korekt.. 

Industritekniker, maskin Når man kommer direkte fra folkeskolen og over i er-
hvervslivet, bliver der med et stillet langt flere krav til en, 
og de ting man laver har pludselig langt mere alvorlige 
personlige konsekvenser. Selvom de siger at grundforlø-
bet skal klargøre en til at være en del af erhvervslivet, så 
er det ikke meget anderledes end folkeskolen, og der er 
langt fra de samme krav og konsekvenser som i er-
hvervslivet. 

Kok Det der var svært, var at vende sig til at tage så meget 
ansvar og arbejdesmilijøet er meget hårdere end skolen, 
og så ska man vende sig til måde de kan finde på at 
snakke til en. 

Smed (rustfast/rustfri) Fordi der stilles stører krav. 
VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Det har været svært fordi din mester eller overordnet stil-
ler for høje krav til dig og du bliver aldrig rost for dig ar-
bejde nærmest kun kritiseret når du laver fejl. 

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Man skal være mere på, når man er på arbejde end i for-
hold til i skolen 

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Det er fordi, at nu er man kommet ud i det virkelig liv, hvor 
man hver dag skal komme til tiden, og alt skal være ior-
den osv. hvorimod man kunne være mere lige glad med 
skolen. 

Industritekniker, maskin Det har været svært fordi man får et stort ansvar, ved 
bl.a. at lave ting til kunder. Og så er det seriøse skridt fra 
skole til arbejde meget stort. 

Smed (rustfast/rustfri) Det har været svært på den måde at man pludselig stod 
med et meget større ansvar. At man møder meget tidligt 
og at man har færre og korterer pauser osv. 

Tømrer Man skal tag ansvar, for det man laver.Og få lavet tingne 
som folk vil ha det. 

 

Større krav og ansvar 
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8.2.6 Højere tempo og mindre krav til kvalitet 

Flere af de unge nævner det har været svært at vænne sig til tempoet i praktik-
virksomhederne, og til at praktikvirksomhederne stiller mindre krav til kvalite-
ten af arbejdet: 

Kleinsmed Jo det jeg mener er at når man er på skole bruger man 
masser af tid på tegnepogrammer. men i firmaet bliver 
det slet ikke brugt af en selv men også ang svejsning på 
skolen bruger man det hele men i firmaet bruger jeg kun 
co2 med pulver tråd faktisk ikke andet så når man er på 
skole kan man godt se man mangler afaring  ved det man 
aldrig bruger ( træls)og for det meste hæfter man op til 
andre der har svejsecerfiktater (øv) det bliver man sku 
ikke mester af. jeg er ansat i et stort firma. 

Murer På skolen er man vant til at man kan tage sig god tid til 
tingene. Så når man kommer ud i virksomheden får man 
meget små opgaver som skal laves så hurtigt som muligt. 
og man får afvide af de ting man laver ikke skal lige en 
"altertavle" 

Bager Når man er helt ny i faget kan man godt blive overrasket 
over hvor hurtigt det hele skal gå, når man kommer fra 
skolen hvor der næsten ikke er noget at lave. 

Bager Fordi der er meget mere "run" på ude i bageriet. Der skal 
produceres en masse, hurtigt, så de kan tjene penge og 
få noget ud af en. De havde self. ikke så store krav til mig 
i starten. Men i skolen står man og gør sig umage og ny-
der arbejdet og laver tingene flotte og gør sit bedste. Man 
bliver derved tilfredsstillet ved at have udført sit arbejde 
godt og pænt. Hvor i mod på arbejde. Kan man ikke stå 
og nusse med tingene, og det man laver bliver heller ikke 
helt så pænt altid. Det er utilfredsstillende.Der er ting man 
lærer at lave pænt også når det går stærkt, efter hånden, 
men ikke alt kan gå stærkt. Man nyder ikke arbejdet på 
samme måde, som i skolen. Der kan man gøre et godt 
stykke arbejde. Det handler mere om at når man møder 
på arbejde, så skal der produceres noget, mere end kræ-
ses om tingene.Det giver ikke mig tilfredsstillelse. Man 
bliver træt, for man går bare fra det ene til det andet. Men 
det er. Det går bedre nu, efter man har fået mere overblik, 
og styr på tingene, men vil hellere lave fine ting end og 
sllå hjernen fra og slå brød op. 

Industritekniker,  
maskin 

Man har skullet indgå i en produktion, hvor fokus har væ-
ret på at sende mange emner igennem systemet og ikke 
som på skolen, hvor der har været mulighed for at lære 
tingene i sit eget tempo. 

Kok Tempoet er højere ude i det virkelige liv, det kan mærkes 
på kroppen 

Kok Da jeg er i lære som kok, går det ofte ud på at mange ting 
skal gå meget hurtigt, jeg føler selfølgelig at jeg lære no-
get. weekendarbejdet har også været meget svært, da 
jeg aldrig har været vandt til det, og så selfølgelig de lan-
ge arbejdstider 

Murer På skolen har vi tiden til at udføre et godt stykke arbejde , 
i praktikvirksomheden skal alting gå så stærkt ( kroner / 
ører ) hvilket betyder at man nogle gange bliver nødt til at 
gå på kompromis med kvaliteten . 

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Tempoet på skolen kontra virksomheden er nat og dag. 
Det tager op til en måned at komme op i tempo igen. 

Højere tempo og 
mindre krav til kvali-
tet 
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8.2.7 Man er meget ung 

Flere af lærlingene peger på, at overgangen fra skolelivet til arbejdslivet har 
været svær, fordi de var meget unge og der derfor var tale om et meget stort 
skridt 'fra barn til voksen'.   

Kleinsmed Jeg mener at man som 16 årig ikke er klar til et seriøst 
voksen liv, især hvis de andre lærlinge ikke er jævn al-
derne med en selv. 

Murer Jamen altså, men kommer ud i erhverslivet som cirka 16 
årig, og der er man ikke særlig moden, og man tænker tit 
på dengang i folkeskolen hvor alting var noget mere let 
og frit, og det er nok det der er den største problem at det 
ikke er så frit og let når man kommer ud og arbejde. 

Tjener Fordi alt er bare nyt og + det et kæmpe skridt i ens unge 
liv også.. 

Tjener Det er svært at gå fra at være barn til med det samme at 
være voksen. Man har meget mere ansvar og man skal 
vænne sige til at der er nogen der regner med en. 

Tjener Det er et helt andet liv. Jeg kom fra 10. klasse og var den 
yngste på hotellet, men på dette tidspunkt havde jeg en 
chef som var god til og lytte og snakke med om alt.  
Jeg skulle til og være meget mere ansvaresbevidst. Flyt-
tede sammtid et godt stykke væk fra mine forælder. så 
nogen gange kunne det godt være lidt alene. Og mange 
ting som 16-17 årig selv skulle tage stilling til. Men har 
lært rigtig meget af det.. 

 

8.2.8 Omgangstonen 

Omgangstonen Omgangstonen i praktikvirksomheden nævnes også af flere som en af årsagerne 
til, at overgangen har været svær: 

Murer Fordi man kommer fra et beskyttet miljø i skolen, til et 
arbejde med rå omgangstone. 

Tjener Det ar været svært n´år man på skolebænken ikker er 
vandt til at få  tingene at vide så hårdt, når det ikke har 
været så stresseet et miljø, og når man i det hele taget 
ikke har været vandt til at skulle jages med som en anden 
maskine på en fabrik. 

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Når man er i skole, er man ligeværdige. Føler ikke man er 
på lige fod med andre i firmatet. Man bliver talt ned til 

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Der er en rå tone, og måden svendene håndtere situatio-
nerne hos kunder er for mig svært at forstå. 

Kok Det der var svært, var at vende sig til at tage så meget 
ansvar og arbejdesmilijøet er meget hårdere end skolen, 
og så ska man vende sig til måde de kan finde på at 
snakke til en. 

 

 

 

 

Man er meget ung 
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8.2.9 Flere årsager 

Blandt de årsager lærlingene også nævner til, at overgangen fra skolelivet til 
arbejdslivet har været svær, er det pres, de har følt, at de har fået væsentlig 
mindre kontakt med unge på deres egen alder, savnet af anerkendelse og 
en følelse af ikke at blive lyttet til: 

Kok Pga..  en hel anden form for stress og en anden og travl 
hverdag.. 

Tømrer Det at komme fra at sidde stille til at løbe stressende 
rundt 

Bager Det er helt andre tider jeg arbejder på, det var en stor 
omvendig.! Der er også ofte lidt stres på der gør det lidt 
svært lige at hænge på i farten.! 

Bager Der er meget stor aldersforskel og ikke særligt meget at 
socialt forhold. 

Tjener Jeg gik direkte fra 9 klasse og ind i uddannelsen.. det var 
hårdt at være den eneste i vennekredsen med fuldtidsjob. 
men jeg blev hurtigt glad for det. men det er meget ander-
ledes 

Tømrer Mangler nogle på min egen alder i virksomheden. 
Mangler den sociale kontakt med elevkammerater. 

Tømrer Det er lige pludselig med voksne man arbejde på en seri-
øs arbejds plads. Det er noget man skal vende sig til, at 
det ikke er en flok drengerøve som det prøver, men tit 
alvorlige voksne mennesker, som det kan være svært at 
sån snakke med. Som at komme til et nyt land. Men har 
selvfølgelig også nogen fordele 

VVS- og energimontør/  
energispecialist 

Det har været svært fordi din mester eller overordnet stil-
ler for høje krav til dig og du bliver aldrig rost for dig ar-
bejde nærmest kun kritiseret når du laver fejl. 

Bager Den skole jeg gik på var det hyggeligt og eleverne blev 
lyttet til og skulle have det godt men mest af alt skulle vi 
have forståelse for faget, hvor på praktikpladsen er det 
total modsat på alle punkter.. 

Kleinsmed Der er ikke tid til at lære fra sig.Der bliver ikke lyttet til en. 

Tømrer Nogle af svende, har ingen medfølelse.. tænker kun på 
sig selv .. 

 

 

 

Andre årsager 
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9 Hvilke lærlinge har det især svært? 

I hvilket omfang er lærlingene udsat for en ophobning af psykiske arbejdsmil-
jøproblemer på nogle af de vigtigste områder? Og i hvilket omfang overvejer 
lærlingene at afbryde deres uddannelse på grund af det psykiske arbejdsmiljø i 
praktikvirksomhederne? Det er hovedspørgsmålene i dette kapitel, der også be-
lyser, hvem der især overvejer at afbryde uddannelsen og årsagerne hertil.  

9.1 Afbryde uddannelsen? 

For 7 % af lærlingene er arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden forbundet med 
så store problemer, at de altid eller ofte tænker på at afbryde uddannelsen af 
den grund. Her er der tale om en gruppe, hvor arbejdsforholdene virkelig gør 
ondt. Andelen, der tænker på at afbryde uddannelsen på grund af arbejdsmiljø-
et, er størst blandt tjenerne (13 %) og bagerne (12 %) og i det hele taget inden 
for området 'Mad til mennesker' (Figur 9.1). 

Figur 9.1. Hvor ofte tænker du på at afbryde uddannelsen på grund af arbejdsmil-
jøet i praktikvirksomheden? 
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Årsager Hvad er det, der får lærlingene til at overveje at afbryde uddannelsen? Figur 9.2 
giver en del af svaret. Der er ingen tvivl om, at disse lærlinge har væsentlige 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Figuren viser de grupper, der er 
overrepræsenterede blandt de lærlinge, der altid eller ofte overvejer at afbryde 
uddannelsen som følge af arbejdsmiljøet.  

Frafald? 
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Figur 9.2. Grupper der er overrepræsenterede blandt de lærlinge, der ofte eller altid overvejer at afbryde 
uddannelsen pga. arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden 
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Det psykiske arbejdsmiljø - og lærlingenes vurdering af det - ser ud til at være 
væsentligt dårligere på en lang række punkter hos de lærlinge, der overvejer at 
afbryde deres uddannelse på grund af arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden.  

Det gælder tonen i virksomheden som 2/3 af disse lærlinge finder ubehageligt 
rå, måden virksomheden tackler de fejl, lærlingene begår, den anerkendelse og 
respekt lærlingene møder, om de kan sige deres mening eller føler de kan, om 
virksomheden har lavet en plan for praktikforløbet, udviklingsmulighederne, 
arbejdsopgaverne, tiden til arbejdsopgaverne, overgangen fra skoleliv til ar-
bejdsliv, mobning, skænderier, sladder og bagtalelse, trusler om vold og uøn-
sket seksuel opmærksomhed.  

Herudover er der en tendens til, at der i højere grad er problemer på små virk-
somheder, på virksomheder i tilbagegang, på virksomheder hvor lærlingen er 
eneste lærling, og på virksomheder hvor mester eller andre end mester og sven-
dene står for oplæringen. 

9.2 Ophobning af psykiske arbejdsmiljøproblemer 

I kapitel 4 så vi, hvilke faktorer, der har størst betydning for lærlingenes til-
fredshed med lære- og praktikpladsen. I det følgende vil vi tage udgangspunkt i 
netop disse forhold for at belyse, om der er lærlinge, der er udsat for en ophob-
ning af psykiske arbejdsmiljøproblemer på de områder, som ser ud til at have 
størst betydning for lærlingene. 

Ved lærlinge, der er udsat for en ophobning psykiske arbejdsmiljøproblemer, 
vil vi således i det følgende forstå lærlinge, der i praktikvirksomheden har 
mindst 3 af de følgende arbejdsmiljøproblemer: 

• Ringe anerkendelse, respekt og retfærdig behandling 
• Ringe del i det sociale fællesskab 
• Dagligt eller ugentligt udsat for mobning 
• Ringe grad af mening i arbejdet 
• Altid eller ofte uden frihed til at sige sin mening 
• En ubehagelig rå omgangstone 
• Sjældent eller aldrig god vejledning i tilfælde af fejl 
• Ringe udviklingsmuligheder45 
• Udsat for trusler om vold i praktikvirksomheden 

Med udgangspunkt i denne definition har 5 % af undersøgelsens lærlinge en 
ophobning af dårligt psykisk arbejdsmiljø i praktikvirksomheden.  

                                                 
45 Vi har tidligere set, hvor høje værdier lærlingene i gennemsnit vurderer anerkendelse, 
respekt og retfærdig behandling (70), det sociale fællesskab (82), meningen i arbejdet (74) 
og udviklingsmulighederne (75) til på en skala fra 0 til 100. Her er afgrænsningen af ringe 
anerkendelse, respekt og retfærdig behandling, ringe del i det sociale fællesskab, ringe grad 
af mening i arbejdet og ringe udviklingsmuligheder afgrænset som skalaværdier på 25 og 
derunder. 

 

Ophobning af dårligt 
arbejdsmiljø 

Udsatte lærlinge 
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Omtrent halvdelen (47 %) af disse 5 % har præcis 3 af de nævnte arbejdsmiljø-
problemer. Resten, dvs. 53 % af de 5 % har 4 eller flere psykiske arbejdsmiljø-
problemer.  

Figur 9.3. Andel af lærlinge med dårligt psykisk arbejdsmiljø på mindst 3 vigtige 
områder. 

6%

5%

6%

6%

4%

2%

6%

6%

9%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Murer

Tømrer

VVS- og energimontør/ 

energispecialist

Kleinsmed

Smed (rustfast/rustfri)

Industritekniker, maskin

Bager

Kok

Tjener

Alle

 

Figur 9.4. Psykiske arbejdsmiljøproblemer blandt lærlinge der er udsat for en op-
hobning af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Andel af disse lærlinge, der har 
de viste problemer. 
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Tjenerne Tjenerne er særligt udsat for en ophobning af dårligt psykisk arbejdsmiljø, idet 
9 % af lærlingene i tjenerfaget har mindst 3 af de nævnte arbejdsmiljøproble-
mer. Lærlingene inden for industritekniker-maskin er med 2 % af lærlingene 
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den faggruppe, der er mindst udsat for en ophobning af dårligt psykisk ar-
bejdsmiljø. 

Hvad er det for psykiske arbejdsmiljøproblemer, de udsatte lærlinge har? Det er 
for en stor dels vedkommende en ubehagelig og rå omgangstone (83 %), mang-
lende frihed til at sige sin mening (81 %), ringe grad af anerkendelse, respekt 
og retfærdig behandling (71 %) og en dårlig fejlkultur (65 %). Andre psykiske 
arbejdsmiljøproblemer spiller dog også ind, som det ses af Figur 9.4.   

Ophobningen af dårligt psykisk arbejdsmiljø ser i meget høj grad ud til at øge 
risikoen for, at lærlingene vil afbryde deres uddannelse. 60 % af de lærlinge, 
der har mindst 3 af de nævnte arbejdsmiljøproblemer, overvejer ofte eller altid 
at afbryde deres uddannelse på grund af arbejdsmiljøet. Den tilsvarende andel 
er 5 % blandt de lærlinge, der ikke har en ophobning af psykiske arbejdsmiljø-
problemer. 

Figur 9.5. Andel af lærlingene, der altid eller ofte overvejer at afbryde uddannel-
sen pga. arbejdsmiljøet i praktikvirksomheden. 
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Det følgende uddrag fra et af de kvalitative interview giver et billede af forhol-
dene for en af de udsatte lærlinge - der har valgt at holde ud: 

Synes du virksomheden har muligheder for at give dig mere meningsfulde opgaver?  
Ja sagtens, men han (mester) giver mig ikke udfordrende arbejdsopgaver… han kan ikke 
lide mig. 
Hvilke opgaver ku' det være?  
At lægge fliser og slidlag. 
Ville du ku' lave dem godt? 
Ja fandme jeg kunne… altså inde på skolen har jeg fået fine karakterer. Jeg ville jo godt 
kunne finde ud af det, hvis jeg bare fik det forklaret, men det gider de sgu' ikke.. jeg er bare 
luft i deres øjne. 
Spørgeskemaet: Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine overordnede? 
I ringe grad 
Spørgeskemaet: Hvor ofte får du ros for dit arbejde af den, der oplærer dig? 
Sjældent eller aldrig 
Hvad betyder det for dig, at du ikke så tit får ros og anerkendelse for dit arbejde? 
Man ved ikke, hvor man står, om det man gør, er godt nok - det er skide irriterende. 
Hvorfor tror du, at du ikke får det? 
De bruger bare ikke ros - altså det sted jeg er, det er SÅ indspist, de vil hellere være skide 
sure hele dagen, end at komme med et smil, der er ingen stemning, det er totalt trykket - jeg 
vil faktisk hellere være til begravelse end at være i samme rum som dem (kolleger og me-
ster) 
Hvad siger de til dig om dit arbejde? 
Hvis de endelig siger noget, så er det noget lort, så får man en sviner, et vrissent/næsvist 
svar. 
Hvem er det vigtigst for dig at få anerkendelse af? (mester? den der oplærer? …)  
En af svendene som jeg godt kan snakke med. De andre kan ikke lide mig - du er luft, sådan 
har det været de sidste tre år. Så bliver du temmelig ligeglad med det hele til sidst - det er 
godt, at jeg snart er udlært. 
Spørgeskemaet: Er der i praktikvirksomheden forståelse for at du kan begå fejl? 
Sjældent 
Hvad sker der når du laver en fejl?  
Så får jeg at vide, at det skal være bedre næste gang. 
Får du hjælp til at gøre det bedre? 
Det afhænger af, hvem det er - der er kun en af svendene som ville hjælpe mig.. de andre 
snakker slet ikke til mig. 
Hvad betyder det for dig, det er sådan, når du laver fejl? 
Det er frustrerende, man mister lysten til sit arbejde. 
Spørgeskemaet: Hvor ofte er den der oplærer dig parat til at besvare dine spørgsmål om 
arbejdet/praktikken og arbejdspladsen? 
Sjældent 
Hvorfor er den der oplærer dig ikke så tit parat til at besvare dine spørgsmål? 
Jamen han (mester) gider nærmest ikke engang kigge på mig. De (mester og alle kolleger, 
på nær én) kan ganske enkelt ikke lide mig - eller også hader de mig - jeg ved det ikke. 
Hvilke spørgsmål drejer det sig om? 
Stort set alle, vi snakker ikke sammen. 
Hvordan oplever du det? 
Jeg kan heller ikke lide dem, man prøver at være flink, starte en samtale, men de vil skide 
dig et stykke, så efter man har fået en kold skulder i 2½ år, så kan man lige så godt holde 
op med at prøve.  
Spørgeskemaet: Er der en rå tone i din praktik virksomhed? 
Ja, i mindre grad. 
Spørgeskemaet: Er tonen ubehagelig? 
Ja, i nogen grad. 
Hvad betyder det for dig? 
Jamen hellere en rå tone end ingen tone - du kan prøve at sætte dig i samme sted - hvis du 
kommer ind i et rum,og de slet ikke ser dig!  
Hvad med bagtalelse og sladder? 
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Det er jeg næsten sikker på, at de gør… jeg gider ikke være der, har mest lyst til at komme 
væk. 
Er der kontakt mellem dig og skolen mens du er i praktik i virksomheden?  
Nej 
Ku' du tænke dig mere kontakt med skolen i praktikperioderne? 
Ja en snak med en lærer hver 3. måned, ville nok være en god idé, så kunne man være mere 
sikker på, at der blev holdt øje med en, og at man lærte det man skulle. 
Spørgeskemaet: Hvor ofte tænker du på at afbryde uddannelsen på grund af arbejdsmil-
jøet i praktikvirksomheden? 
Ofte 
Hvorfor overvejer du (nogen gange) at afbryde uddannelsen? 
Det er et elendigt sted at være, du bliver psykisk smadret - jeg tænker på, hvad jeg dog har 
gjort for at fortjene sådan en behandling - man skal behandle andre som man gerne selv vil 
behandles, det har de så ikke rigtig fattet. 
Har du prøvet at tale med nogen om problemerne? 
Ja, lidt med den svend jeg taler med til daglig, men det er ikke noget jeg taler meget om - 
ellers snakker jeg med venner og familie og brokker mig lidt, men det er ikke sådan noget, 
jeg snakker mest om. 
Tror du du ender med at afbryde? 
Nej jeg har kun tre uger tilbage af min læretid, så jeg skal nok holde det ud. 
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