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1. Forord 
 

Erhvervsuddannelserne skal tilrettelægges, så de bedst muligt svarer til de behov, som de ud-

dannede møder i deres erhvervskarrierer på arbejdsmarkedet. Industriens Uddannelser har i 

flere år ønsket at få større indsigt i, hvad personer der gennemfører en teknisk erhvervsuddan-

nelse, efterfølgende bruger denne uddannelse til. En undersøgelse fra 2003 viste, at industrien 

kun beskæftiger omkring 40 % af samtlige beskæftigede, der har en uddannelse inden for jern- 

og metalområdet. Det gav en indikation om, at en del forlader industrien i årene efter, at de har 

afsluttet uddannelsen, og at uddannelserne bruges i andre brancher og virksomheder, end dem 

de primært er rettet imod.  

Samtidig har de tekniske erhvervsuddannelser en specifik faglighed som sigter på bestemte 

arbejdsfunktioner. Det rejser nogle spørgsmål, om fagligheden i uddannelserne har en relevant 

profil set udfra de uddannedes faktiske karriereveje. Hvor mange fortsætter deres karriere in-

den for det fagområde, hvor de er uddannet?  Hvordan oplever de, at uddannelsen har forbe-

redt dem til de udfordringer og muligheder, som de møder i deres arbejdsliv? Og hvilken betyd-

ning har uddannelsen for deres tilknytning til faget og deres syn på det fremtidige arbejdsliv? 

Undervisningsministeriets udbud af analyse- og prognosevirksomhed for erhvervsuddannelserne 

i juni 2008 gav mulighed for at planlægge en undersøgelse, der kunne besvare disse spørgsmål. 

Projektet blev udformet i samarbejde mellem Industriens Uddannelser og Roskilde Universitets 

Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier, og projektet opnåede støtte til at gennemføre un-

dersøgelsen i perioden august 2008 – februar 2009.  

Undersøgelsen bygger på hhv. et omfattende dataudtræk fra Danmarks Statistik om den årgang 

der afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse i 2001, en spørgeskemaundersøgelse til årgangen 

og en interviewundersøgelse med 26 personer fra årgangen.  

Vi vil gerne takke de mange personer, som ved at svare på spørgeskemaet og deltage i inter-

viewene har gjort undersøgelsen mulig. Samtidig vil vi takke de tekniske skoler, som har lagt 

lokaler og personale til, at vi kunne gennemføre interviewene efter fyraften rundt om i landet.  

Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af projektleder Stine Sund Christensen 

og konsulent Hanne Hvitfelt Hansen fra Industriens Uddannelser og lektor Christian Helms Jør-

gensen fra Roskilde Universitet. Vi har haft stor glæde af de grundige kommentarer til datama-

terialet som er givet af konsulenterne på området. Sekretærer og studentermedhjælper fra In-

dustriens Uddannelserne har ligeledes været en stor hjælp til gennemførelse af projektet. 

Rapporten har primært til hensigt at fremlægge analyser af det omfattende datamateriale med 

henblik på at besvare de spørgsmål, som projektet har stillet. Resultatet viser, at fagligheden i 

uddannelserne generelt giver et solidt grundlag både for beskæftigelse inden for fagområdet og 

for mobilitet horisontalt på tværs af brancher og vertikalt opad i nye jobfunktioner. I forlængel-

se heraf peger rapporten også på en række områder, hvor analyserne giver anledning til at 

overveje, hvordan uddannelserne kan forbedres.  
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2. Resume 
 
Hvordan ser karrierevejene for personer med en teknisk erhvervsuddannelse ud?  

Dette projekt beskriver de tekniske erhvervsuddannelsers muligheder for unges karriereveje, 

jobmuligheder og mobilitet i og uden for uddannelsesområdet. Projektet undersøger også om 

uddannelserne giver forudsætninger for videreuddannelse, tværfagligt samarbejde eller skift 

til helt nye fagområder.  

Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i knap 4000 personer, som alle blev udlærte i 2001. 

Personerne er fordelt på 10 uddannelsesgrupper inden for Industriens Uddannelsers område. 

Følgende konklusioner og anbefalinger er dannet på baggrund af disse personernes oplysnin-

ger gennem registerundersøgelse, spørgeskemabesvarelser og interview. Det skal bemærkes, 

at siden gruppen gennemførte uddannelserne har der været gennemført 2 reformer. Formålet 

med denne undersøgelse er at komme med anbefalinger, der kan forbedre de nuværende 

erhvervsuddannelser. Der henvises derfor til den nyeste reform fra 2007 i projektets anbefa-

linger og konklusioner.  

 

 

1. Konklusion: 

En teknisk erhvervsuddannelse giver mulighed for mobilitet på arbejdsmarkedet 

Undersøgelsen viste, at uddannelserne giver en høj grad af faglig relevant beskæftigelse, som 

kan anvendes gennem årene. To tredjedele af undersøgelsens deltagere mener, at de fortsat 

arbejder med opgaver, der svarer til det, deres uddannelse kvalificerede dem til. Undersøgel-

sen viser også, at der er en nem overgang fra uddannelsen til job, da over 90% oplevede 

overgangen gnidningsløs. 

 

De udlærte med en teknisk erhvervsuddannelsesbaggrund har mange karriereveje og høj 

mobilitet på tværs af brancher og sektorer. Det gælder ikke kun skift inden for industrien, 

men også skift mellem hovedbrancherne som mellem industri- og servicesektoren, bygge og 

anlæg og forretningsservice. Selvom de tekniske erhvervsuddannelser er bygget op omkring 

relativt specifikke faglige kompetenceprofiler, viser undersøgelsen altså, at det ikke hindrer 

en tværgående mobilitet på arbejdsmarkedet.  

 

En teknisk erhvervsuddannelse giver ikke kun en stor horisontal mobilitet på tværs af bran-

cher, men også en betydelig faglig mobilitet opad på arbejdsmarkedet, ofte til ledelsesopga-

ver med tilknytning til uddannelsens faglige område. Over 25 % har således haft lederjobs 

inden for de seneste 5 år. På tilsvarende måde giver uddannelserne også fundamentet for at 

starte selvstændig virksomhed, og 14% ser sig selv som selvstændige inden for 5 år. 

 

Den faglærtes kernefaglighed, som bl.a. karakteriseres af det teknisk analytiske overblik, 

bruges på tværs af uddannelsesretning og jobs. Kernefaglighed i uddannelsen giver altså 

gode muligheder for mobilitet, hvor de udlærte er rustede til at indtage nye jobfunktioner, 
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som eksempelvis montør, tekniker eller udvikler, uanset om uddannelsen er datamekaniker 

eller industrioperatør. 

 

De tekniske erhvervsuddannelsers kernefaglig fungerer altså som en tværfaglighed, og un-

dersøgelsen viser, at den er medvirkende til at give job og gode mobilitetsmuligheder. Det 

kan derfor anbefales, at de faglige udvalg fortsat sørger for, at kernefagligheden værdsættes 

i uddannelserne.  

 

 

2. Konklusion 

Der er både muligheder og begrænsning i forhold til livslang læring 

Over halvdelen af undersøgelsens udlærte oplevede, at der var gode muligheder for efter- og 

videreuddannelse, da de var udlærte. Fire ud af fem har deltaget i kurser eller uddannelse 

siden de blev færdige, hvilket indikerer, at mange med en erhvervsskolebaggrund fortsætter i 

livslang læring både på arbejdspladsen og i uddannelsesinstitutioner efter afslutningen af 

deres erhvervsuddannelse. 

 

Det er få, som har direkte adgang til en videregående uddannelse. Kun omkring 10 % af alle 

udlærte er begyndt på en videregående uddannelse fem år efter afslutning af erhvervsuddan-

nelsen. 

 

Undersøgelsen viser også, at 15- 20 % oplever blindgyder efter en teknisk erhvervsuddannel-

se. Denne gruppe har hverken deltaget i kurser eller uddannelse i de 5 år, der er gået siden 

afslutningen af uddannelsen. Hver sjette har arbejdet som ufaglært i perioden, og hver ot-

tende mener, at de meget ofte arbejder med opgaver, der er mindre krævende ,end deres 

uddannelse kvalificerer dem til. Der kunne være grund til at se nærmere på, om den faglige 

udvikling for den gruppe blot i en kortere periode er gået i stå, eller om der er tegn på, at de 

er havnet i en blindgyde på arbejdsmarkedet, der fastholder dem uden muligheder for kurser 

eller uddannelse.  

 

Vi anbefaler, at det bliver undersøgt, hvordan personer med en erhvervsuddannelse får for-

bedret deres muligheder for at bruge deres kompetencer i videreuddannelsessystemet. Det 

kan bidrage til, at den formelle lige adgang til uddannelserne også omsættes i en mere reel 

lighed, hvis adgangen til de videregående uddannelser er lettere efter gennemførelse af en 

erhvervsuddannelse.  

 

Der kan også være behov for at se på, hvordan relevante adgangsgivende uddannelser og 

videregående uddannelse tilrettelægges, så de er tilgængelige for personer i beskæftigelse 

(moduliseret, aften/eftermiddag, o.l.) Indholdet i uddannelserne bør bygge videre på delta-

gernes faglige kompetencer fra erhvervsuddannelsen. I den eksisterende lovgivning er der 
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givet mulighed for, at der kan tilbydes særlige uddannelsesforløb, som kan give lærlingene 

studiekompetence undervejs i erhvervsuddannelserne. 

 

Det kan overvejes, om der er behov for at udvikle standardiserede kombinationsuddannelser 

inden for de uddannelser, hvor der er flest med en gymnasial uddannelse (elektronik, auto-

matik & proces, data & kommunikation og teknisk designer). Modsat har nogle tekniske er-

hvervsuddannelser bl.a. smede- og mekanikeruddannelserne meget få formelle studiekompe-

tencer indlagt, og få elever fra disse uddannelser tager en videregående uddannelse. Her er 

der behov for at overveje, om der er relevante muligheder for videreuddannelse, og om så-

danne uddannelser kan tilrettelægges, så de er let tilgængelig for voksne, der er i beskæfti-

gelse.  

 

Det kan desuden overvejes, om de tilbud, som udvikles inden for AMU, også er brugbare som 

en del af nyuddannedes karriereveje. 

 

 

3. Konklusion 

Virksomheden, som uddanner, har indflydelse på faglighed og karriereveje 

De udlærte fra årgang 2001 vurderer, at praktikopholdet har været godt, og at de har stort 

fagligt udbytte af det. 60 % vurderer, at de fortsat har nytte af det, de lærte i praktikvirk-

somheden. Fokusgruppeinterviewene præciserede dog, at praktikophold kan blive for ensret-

tet og brancheorienteret ved uddannelse på mindre praktisksteder eller praktikvirksomheder 

med højt specialiseret produktion eller service. 

 

Undersøgelsen viser, at de mindre virksomheder fastholder en lige så stor en del af årgangen, 

som de uddanner, idet 4 ud af 10 lærlinge uddannes i disse virksomheder. Virksomheder med 

under 50 ansatte beskæftiger en lige så stor andel af årgangen, som disse virksomheder har 

uddannet. Mange får også beskæftigelse i uddannelsesvirksomheden, idet 6 ud af 10 nyud-

dannede fortsætter samme sted. 3 af disse er fortsat ansat året efter, og i gennemsnit halv-

anden er ansat i virksomheden efter fem år. 14 % er forblevet i samme virksomhed frem til 

nu, men mange har skiftet job internt og blandt andet fået opgaver med ledelse og planlæg-

ning. 

 

Det anbefales, at de faglige udvalg fortsætter arbejdet med at gøre den gældende bekendt-

gørelses specifikke praktikmål synlige for virksomhederne. Dette skal gøres for at forhindre, 

at praktikopholdene bliver for branchespecifikke og rutineprægede og dermed en forhindring 

for, at eleven opnår de faglige kompetencer under praktikken. 
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4. Konklusion 

Der bør tages hensyn til de fagligt dygtige og være plads til faglig autonomi i ar-

bejdslivet 

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt for de faglærte, at der er plads til autonomi og faglig 

udvikling både under erhvervsuddannelsen og i deres senere arbejdsliv.  

De faglærte noterer blandt andet vigtigheden af en effektivt niveaudifferentieret undervisning 

på teknisk skole, men faglig autonomi, udvikling og anerkendelse er centrale værdier i de 

faglærtes arbejdsliv. 

 

Tilknytning til fagpersoner (personer med samme faglige baggrund) og faglige organisationer 

har ikke en høj prioritet, og de udlærte etablerer sjældent faglige eller sociale netværk i løbet 

af deres uddannelsestid. De faglærte mener at have kompetencen til at samarbejde med 

andre fagpersoner og andre faggrupper, men dette udløser altså ikke nødvendigvis en til-

knytning til disse grupper.  

 

Det anbefales, at de faglige udvalg i forbindelse med udviklingen af uddannelserne har et 

dobbelt fokus på faglighed. På den ene side skal uddannelserne matche arbejdsmarkedets 

krav og udvikling. På den anden side skal uddannelserne give plads til de faglærtes ønsker 

om mulighed for selvstændighed og nytænkning i uddannelserne.  

 

Vi kan også anbefale, at eventuelle fordele ved at bruge faglige netværk under uddannelsen 

og senere i arbejdslivet undersøges. Dette kan gøres for at afgøre, om brug af faglige net-

værk kan implementeres mere direkte i de tekniske erhvervsuddannelser.  

 

Vi anbefaler også, at de faglige udvalg hjælper skolerne med at tydeliggøre erhvervsuddan-

nelsernes muligheder for erhvervs- og studierettede påbygninger samt fag på højere præsta-

tionsstandard. Dette ville imødekomme ønsker om mere differentieret undervisning.  

 

 

5 Konklusion 

De tekniske erhvervsuddannelser vurderes positivt, men skoledelen kan forbedres 

 

Mere end 80% kan se nytten af uddannelsen her 5 år efter afslutningen. Den positive vurde-

ring er primært rettet mod uddannelsens praktikdel med 58%, hvor skoledelen kun vurderes 

som stor nytte af 28%. Undersøgelsen viser også, at de udlærtes vurderingen af evnen til at 
samarbejde med andre faggrupper er meget positiv (91%) I modsætning til den gældende 

lovgivningen fra 2001 havde lovgivningen om erhvervsuddannelser fra 1997 ingen intentioner 

om at samarbejde på tværs af faggrænser skal være en del af erhvervsuddannelserne. Vek-

selundervisningen synes altså at have andre positive effekter end de rent faglige og bidrager 

dermed også til elevernes personlige udvikling. 

 

 7 



De udlærte kommenterede, at det til tider var svært at se sammenhængen mellem almene 

og praktiske fag både i skole- og virksomhedsregi. Undersøgelsen viste også, at der generelt 

ønskes en bedre sammenhæng mellem skole og praktik, hvor aktørerne har større kendskab 

til hinandens del i uddannelsesforløbet. 

Undersøgelsen viser også, at de udlærte havde fokus på skolernes udstyr, som gjorde det 

vanskeligt at forbinde skole og praktik, idet det dårlige, aflagte og forældede materiel på sko-

lerne synes at være et udbredt fænomen. 

 

Lærerne fungerer generelt ikke som rollemodeller, og vurderingerne af lærerne kan være 

ganske kritiske, også selv om de udlærtes samlede vurdering af uddannelsen er god.  

 
Det anbefales, at de faglige udvalg arbejder for at forbedre sammenhæng og samarbejde 

mellem skole og praktik. Et samarbejde mellem de to uddannelsesdele vil fremme de udlær-

tes referencer og kunne bl.a. betyde, at eleverne fik mulighed for at arbejde på andet udstyr 

end skolens og egen uddannelses virksomheds.  

 

 

6. Konklusion 

Der er potentielle rekrutteringsmuligheder omkring tekniske erhvervsuddannelser 

 

Kvinder og personer med anden etnisk baggrund er skævt repræsenterede årgang 2001, og 

de kan derfor være nye potentielle målgrupper. Derudover kan vi konkludere at, en teknisk 

erhvervsuddannelse lige som de gymnasiale uddannelser giver mange karrieremuligheder. 

Det kan være et vigtigt budskab at fremhæve i fremtidens arbejde med rekruttering af lær-

linge til de tekniske erhvervsuddannelser. 

 

Vi kan anbefale, at de faglige udvalg målretter deres rekrutteringsindsats mod kvinder og 

personer med anden etnisk baggrund. I den forbindelse kan der være behov for en undersø-

gelse af, hvorfor grupperne er underrepræsenteret i de tekniske erhvervsuddannelser. 

 

I det fremtidige arbejde med rekrutting af lærlinge anbefaler vi, at de mange forskellige 

fremtidsmuligheder i de tekniske erhvervsuddannelser synliggøres. 

 

 8 



Indholdsfortegnelse 
 
 
 

1. FORORD ..............................................................................................................................................3 

2. RESUME...............................................................................................................................................4 

3. INDLEDNING..................................................................................................................................11 

4. INDHOLDET AF EN ERHVERVSUDDANNELSE ANNO 2001 ...................................13 
SKOLEUNDERVISNINGEN .......................................................................................................................13 
PRAKTIKUDDANNELSERNE .....................................................................................................................14 
BESKRIVELSE AF UDDANNELSERNE ......................................................................................................15 

5. INDLEDNING TIL ANALYSE AF FAGLIGHEDENS ROLLE I UNGES 
KARRIEREVEJ......................................................................................................................................17 

6. ÅRGANG 2001 MED TEKNISK ERHVERVSUDDANNELSE - HVEM ER DE? .....19 
FÅ KVINDER I DE TEKNISKE UDDANNELSER .........................................................................................20 
ETNISKE MINORITETER..........................................................................................................................21 
ALDER .....................................................................................................................................................22 
HVOR LANG TID GÅR MELLEM FOLKESKOLEN OG GRUNDFORLØB? .....................................................24 
HVILKEN FORUDGÅENDE UDDANNELSE HAR DE INDEN ERHVERVSUDDANNELSEN? ..........................25 
HVOR STORE ER DE VIRKSOMHEDER DER UDDANNEDE ÅRGANG 2001? ..........................................28 
SAMMENFATNING ...................................................................................................................................30 

7. SKOLE OG PRAKTIKDEL – ERFARINGER FRA ÅRGANG 2001 .............................32 
FAGLIGHED OPSTÅR INDEN UDDANNELSEN ER FÆRDIGGJORT ...........................................................32 
UDBYTTET AF UDDANNELSEN ................................................................................................................33 
UDBYTTET AF UDDANNELSEN - SOCIALT ..............................................................................................35 
UDDANNELSENS SKOLEDEL ...................................................................................................................36 
LÆRERNE OG UNDERVISNINGEN...........................................................................................................39 
UDDANNELSERNES PRAKTIKDEL ...........................................................................................................40 
SAMMENFATNING ...................................................................................................................................42 

8. MOBILITET OG KARRIEREVEJE – HVOR GIK ÅRGANG 2001 HEN EFTER 
UDDANNELSEN?.................................................................................................................................44 

STORE OG SMÅ VIRKSOMHEDER ...........................................................................................................46 
MOBILITET OG KARRIEREVEJE PÅ TVÆRS AF BRANCHER.....................................................................49 
HVILKE BRANCHER SKIFTER DE MEST FRA? .........................................................................................51 
EKSPORT AF FAGLÆRTE .........................................................................................................................52 
SKIFT MELLEM HOVEDBRANCHER OG DELBRANCHER ..........................................................................54 
SKIFT AF A-KASSE ................................................................................................................................56 
LEDIGHED...............................................................................................................................................57 
FRA LÆRLING TIL UDLÆRT OG FAGLÆRT .............................................................................................59 
MERE KRÆVENDE ELLER MERE RUTINEPRÆGEDE OPGAVER?..............................................................61 
SAMMENFATNING ...................................................................................................................................62 

 
 
 
 

 9 



9. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER FOR ÅRGANG 2001 ........................................64 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELLER EN NY UDDANNELSE ...............................................................68 
HVILKE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER TAGER DE?............................................................................69 
FREMTIDSPLANER ..................................................................................................................................74 
SAMMENFATNING ...................................................................................................................................75 

10 FAG OG FAGLIGHED FOR ÅRGANG 2001 ......................................................................77 
HVAD SIGER DU TIL ANDRE NÅR DU FORTÆLLER HVAD DIT FAG ER? ................................................77 
SAMMENFATNING ...................................................................................................................................81 
VÆRDIER I ARBEJDSLIVET.....................................................................................................................83 
SAMMENFATNING ...................................................................................................................................88 
TILKNYTNING TIL FAGPERSONER ..........................................................................................................90 
SAMMENFATNING ...................................................................................................................................93 

11. METODE..........................................................................................................................................94 
BAGGRUND FOR VALG AF METODE OG PROJEKTDESIGN .....................................................................94 
REGISTERBASERET FORLØBSUNDERSØGELSE......................................................................................95 
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE.............................................................................................................97 
KVALITATIVE INTERVIEWS ....................................................................................................................98 
KOMBINATION AF METODER ..................................................................................................................99 

12. SAMLET KONKLUSION .........................................................................................................101 

13 LITTERATURLISTE...................................................................................................................113 

14 BILAG............................................................................................................................................1133 

 

 10 



3. Indledning  
 

Der findes begrænset viden om, hvad unge bruger deres tekniske erhvervsuddannelse til på 

arbejdsmarkedet. Hvor mange fortsætter deres karriere inden for det fagområde, hvor de er 

uddannet?  Hvilke elementer i uddannelsen har de mest nytte af i deres efterfølgende ar-

bejdsliv? Hvordan oplever de, om uddannelsen har forberedt dem til de udfordringer, som de 

møder i deres arbejdsliv? Og hvilken betydning har uddannelsen for deres tilknytning til faget 

og deres syn på det fremtidige arbejdsliv? 

 

I dette projekt sætter vi fokus på overgangen fra den tekniske erhvervsuddannelse til det 

første job og den unges karrierevej.  Projektet har til formål at belyse om fagligheden i de 

tekniske erhvervsuddannelser giver unge et godt grundlag for en karrierevej, hvor der er 

mange jobmuligheder samt muligheder for mobilitet i og uden for fagområdet.  

 

I undersøgelsen arbejdes der ud fra følgende problemformulering:  

Hvordan forløber karrierevejene for unge med en teknisk erhvervsuddannelse fem år efter, at 

de er udlært, og hvilke muligheder og begrænsninger har fagligheden i uddannelsen medført 

for de unges valg af karrierevej?  

 

Fagligheden defineres dels som de faglige kompetencemål, der opnås i løbet af den tekniske 

erhvervsuddannelse og dels af de faglærtes egen opfattelse af faglighed.  

 

Målgruppen repræsenterer en specifik årgang af udlærte med en teknisk erhvervsuddannelse. 

Konkret undersøger vi personer, der har gennemført en teknisk erhvervsuddannelse i 2001 

og deres karriereveje frem til 2008.  Vi har afgrænset målgruppen til at omfatte 10 forskellige 

uddannelsesområder af forskellig varighed og fagligt fokus. Valget af 10 forskellige uddannel-

ser medfører, at undersøgelsens resultater også kan være relevante for faglige udvalg til 

andre tekniske erhvervsuddannelser end de, der er repræsenteret i undersøgelsen. 

 

Målet med undersøgelsen er at fremtidssikre tekniske erhvervsuddannelser gennem en un-

dersøgelse af, om hensynet til arbejdsmarkedets krav og hensynet til livslang læring vægtes 

fornuftigt i uddannelserne. Der tages afsæt i et langsigtet perspektiv på faglighed i de tekni-

ske erhvervsuddannelser for at udfordre spørgsmålet om faglighed som grundlag for livslang 

læring og flere forskellige karrieremuligheder.  

 

Baggrund 

Den hidtidige tætte kobling mellem uddannelse og beskæftigelse er under opløsning i disse år 

– det gælder ikke mindst inden for industrien. Teknologisk og organisatorisk fornyelse inde-

bærer, at grænserne mellem fagområderne udviskes, og at jobprofilerne løbende ændres. En 

erhvervsfaglig uddannelse skal ikke kun kvalificere til et relativt specifikt arbejdsområde, men 

til et stadig mere omskifteligt og uforudsigeligt arbejdsliv. Der er derfor i de senere år stillet 
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spørgsmålstegn ved, om erhvervsuddannelserne kan løse de nye udfordringer, som rejser 

sig.  

• Giver de tekniske erhvervsuddannelser tilstrækkeligt grundlag for livslang læring og fort-

sat efter- og videreuddannelse?  

• Har unge med en teknisk erhvervsuddannelse tilstrækkelig fleksibilitet, så de kan skifte 

fra det oprindelige fagområde til nye typer af beskæftigelse (horisontal mobilitet)?  

• Forbereder de tekniske erhvervsuddannelser i tilstrækkelig grad til at starte som selv-

stændig eller til en karriere som leder (vertikal mobilitet)?  

• Giver en erhvervsuddannelse tilstrækkelige forudsætninger for at indgå i tværfagligt 

samarbejde med andre faggrupper? 

 

Vi stiller kort sagt spørgsmålstegn ved, om det der hidtil har været en styrke ved erhvervs-

uddannelserne, i fremtiden også bliver en svaghed? Uddannelserne retter sig ofte mod rela-

tivt specifikke fagområder, som måske giver dårlige forudsætninger for videreuddannelse, 

tværfagligt samarbejde og skift til helt nye fagområder.  

Disse udfordringer er særligt relevante i forhold til industrielle erhvervsuddannelser, fordi de 

generelt har en mere specialiseret faglig profil end eksempelvis mange af de merkantile er-

hvervsuddannelser. Og en betydelig mindre andel af de unge, som uddannes inden for indu-

strien, opnår gennem deres erhvervsuddannelse forudsætninger for at fortsætte i en videre-

gående uddannelse.  

Mange unge opfatter en erhvervsuddannelse som mere fastlåsende end som en studieforbe-

redende uddannelse. Der findes få undersøgelser, der kan belyse, i hvilken grad dette faktisk 

er tilfældet. Unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, har meget fokus på de muligheder, 

de har i fremtiden (CEFU 2006). Det er en udfordring at tiltrække lærlinge til erhvervsuddan-

nelserne generelt, og inden for industriens område er der mangel på lærlinge inden for flere 

uddannelsesområder. Ved at  fokusere på de forskellige fremtidsmuligheder, som en industri-

el erhvervsuddannelse kan tilbyde unge, kan man medvirke til at styrke rekrutteringsindsat-

sen på området og bidrage til opnåelse af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang 

skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Det er hensigten, at undersøgelsen skal bidrage med ny viden om faglighed i et langtidssigtet 

perspektiv og kan anvendes i de faglige udvalg og andre aktørers arbejde med uddannelses-

udvikling. Resultaterne fra undersøgelsen kan udfordre måden, hvorpå faglighed indgår i de 

tekniske erhvervsuddannelser, og denne undersøgelse kan derfor bidrage til arbejdet med at 

fremtidssikre fagligheden i de tekniske erhvervsuddannelser. 
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4. Indholdet af en erhvervsuddannelse anno 2001 

 

De elever, der afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse i 2001 blev udlært efter ”Bekendtgø-

relse af lov om erhvervsuddannelser nr. 122 af 05/02/1997”. Uddannelserne var ligesom i 

dag vekseluddannelser og bestod således af en skoledel og en praktikdel. Uddannelsernes 

skoledel var sammensat af en 1. del og 2. del. 1. skoleperiode svarer til det der i dag er 

grundforløb og på samme måde kan 2. skoledel sidestilles med nutidens hovedforløbs skole-

perioder. Indholdet af uddannelsen blev ligesom i dag fastsat af de faglige udvalg inden for 

hver uddannelse, men grundlæggende skulle uddannelserne: 

1. være grundlaget for unge menneskers fremtidige arbejdsliv 

2. være brede og generelle uddannelser, der var fremtidssikret  

3. give eleverne uddannelsesgrundlag for videreuddannelse  

4. være motiverende, sådan eleverne uddannede sig og ikke sprang fra  

5. bidrage til elevernes personlige udvikling, og gøre dem til samfundsborgere 

 

Kravene til uddannelsernes sammensætning har udviklet sig frem til i dag. Ovenstående 

punkter er fortsat gældende, men der er tilføjet, at uddannelserne skal give eleverne: 

 

• grundlaget for at kunne etablere selvstændig virksomhed 

• muligheden for at imødekomme arbejdsmarkedets krav om en innovativ ar-

bejdsstyrke 

• grundlaget for at kunne arbejde i udlandet 

 

Denne udvikling i kravene til erhvervsuddannelsernes sammensætning har betydning, når de 

udlærte senere i denne rapport vurderer uddannelserne. 

 

 

Skoleundervisningen 

1. skoleperiode er den del af skoleforløbet, der afklarer og klargør eleven til at fortsætte ud-

dannelsesforløbet. Skoleperioden skal give eleven et realistisk billede af, hvilke praktiske og 

teoretiske krav, der er på uddannelserne, og tilsvarende give et realistisk billede af den virk-

somhedskultur og de arbejdsbetingelser eleven skal honorere. 1. skoleperiode skal give ele-

verne et grundlæggende kendskab til erhvervsuddannelserne og dermed være introduktion til 

flere forskellige erhvervsuddannelser. 1. skoleperiode kan vare mellem 5 og 40 uger, men 

har typisk en længde af 20 uger. 

  

2. skoledel har et primært fagligt mål, hvor eleven skal kvalificere og specialisere sig fagligt 

inden for en bestemt erhvervsuddannelse. Tilrettelæggelsen af uddannelsen skal være frem-

tidssikrende, idet uddannelsen skal sammensættes med en bredde, der gør at eleven kan 

bruge sin viden og kunnen alt efter arbejdsmarkedets udvikling. Uddannelsen er sammensat 
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af grundfag, områdefag, specialefag og valgfag, og der er en klar vægtning mellem fagene, 

sådan at grundfag og områdefag vægtes højest. Grundfagene skal skabe bredden, og desu-

den skal fagene danne grundlaget for en personlig, social og samfundsorienteret udvikling. 

Områdefagene er uddannelsesspecifikke og specialefagene vil typisk være praktik/lærerplads-

orienterede. Valgfagene skal kvalificere eleven, så denne har mulighed for at videreuddanne 

sig eller dygtiggøre sig sådan, at beskæftigelsesmulighederne lokalt forøges. Skoleundervis-

ningen skal under hele uddannelsesforløbet skabe helhed og sammenhæng mellem de gene-

relle kvalifikationer og de specifikke. 

 

Ud over at være det fagligt kvalificerende forløb, er 2. skoledels formål at bidrage til 

• muligheden for at gennemføre uddannelsen 

• grundlaget for elevens fremtidige arbejdsliv 

• elevens personlige udvikling 

• muligheder for senere videreuddannelse 

 

Det nuværende hovedforløb efter 2008 reformen har ikke en reguleret vægtning af fagenes 

indbyrdes forhold, men arbejder i stedet ud fra, at eleven skal opnå visse kompetencer på et 

vist niveau for at bestå svendeprøven. Ydermere skal uddannelserne i dag give eleverne mu-

lighed for at vælge undervisning på et højere niveau end det obligatorisk udbudte. Desuden 

har eleven mulighed for at rette sin erhvervsuddannelse mod videregående uddannelser med 

studierettede påbygninger, som er grundfag eller erhvervsgymnasiale fag, de kan supplere 

deres erhvervskompetencer med. Globalisering og kreativitet og udvisning af innovative 

kompetencer er fortsat vigtige dele af den erhvervsuddannelse, der ønskes i dag. 

 

 

Praktikuddannelserne 

Praktikuddannelsen kunne, ligesom i dag, foregå på en eller flere godkendte praktikvirksom-

heder. Som grundlag for praktikuddannelsen lå et sæt praktikregler udarbejdet af det faglige 

udvalg og godkendt af undervisningsministeriet, der skulle beskrive arbejdsområder og funk-

tioner, sådan eleverne levede op til uddannelsens mål. Kravet fra ministeriel side var, at sko-

leundervisningen og praktikuddannelserne skulle supplere hinanden og at der skulle nedfæl-

des regler for samarbejdet mellem elev, skole og praktikvirksomhed. 

 

Uddannelsespraktik skulle sammensættes sådan, eleven fik mulighed for at opnå rutiner i 

teorien fra skolen og videreudvikle sine færdigheder inden for de almene, personlige og fagli-

ge kompetencer. Inden for hver uddannelse eksisterede specifikationer om, hvilke færdighe-

der, der skulle opnås rutiner i til et bestemt niveau på hvilke praktikperioder. Til trods for, at 

bekendtgørelsen pålægger praktikdelen også at være almen og personligt udviklende, er det 

primært den faglige del, som de faglige udvalg beskriver. 
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I lovgivningen fra 2008 er der, i modsætning til tidligere, præciseret overordnede regler for, 

hvordan tilrettelæggelsen af praktikuddannelserne skal forløbe. Der er således udstukket 

generelle regler for tilrettelæggelsen af praktikken, uanset hvilken erhvervsuddannelse ele-

ven tager. Loven præciserer, at det er praktikvirksomhedernes ansvar, at eleven kender til 

miljø- og sikkerhedskrav, og at praktikken tilrettelægges med en stigende sværhedsgrad i 

opgaverne. Virksomheden skal desuden fastsætte en plan for praktikuddannelsen og skal i 

samarbejde med skolen fastsætte elevens uddannelsesplan.  

 

 

Beskrivelse af uddannelserne 

I det følgende beskrives undersøgelsens 10 uddannelsesområder kort. Uddannelserne er 

valgt, fordi de bredt repræsenterer de tekniske uddannelsers udstrækninger, og de er valgt 

sådan, at uddannelserne med forskellig længde, specialiseringsmuligheder, elevalder, orien-

tering mod produktion eller service og antallet af elever er repræsenteret. Uddannelserne er 

varetaget af Industriens Fællesudvalg, Metalindustriens uddannelsesudvalg og Det Faglige 

Udvalg for Teknisk Design. Det beskrives kort, hvor mange specialer uddannelsen indeholder, 

varighed samt, hvad den færdiguddannede beskæftiger sig med. 

 
Teknisk Designeruddannelsen 
Uddannelsen tager 3 år, og der er to specialer i denne uddannelse: Det ene speciale henven-
der sig til fremstillingsområdet og det andet til bygge- og anlægsområdet. En teknisk desig-
ner laver arbejdstegninger og design til konstruktionsopgaver og planlægning af produktion.  

 
Plastmageruddannelsen 
Som plastmager fremstiller man plastprodukter i alle former og størrelser. Plastmageren ar-
bejder typisk i fremstillingsindustrier inden for mange forskellige brancher. Uddannelsen ta-
ger 4 år. Uddannelsen havde i 1997 ingen specialer, i dag har uddannelsen flere specialer. 

 
Industrioperatøruddannelsen 
En industrioperatørs primære arbejdsområde er at overvåge og betjene industrielle anlæg og 
maskiner. Industrioperatører arbejder i industrien inden for mange forskellige brancher: fx 
medicinalindustrien, jern- og metalindustrien, træindustrien, tekstilindustrien m.fl. Uddannel-
sen tager 2 år og har ingen specialer. 

 
Automatik og procesuddannelser 
Uddannelsen har to specialer: Automatikmekaniker og elektromekaniker og tager 4 år. 
Som automatikmekaniker arbejder man med automatiske maskiner og anlæg i industrivirk-
somheder. Som elektrotekniker reparerer man dynamoer, generatorer og elektromotorer. Det 
mest almindelige arbejde består i at reparere maskiner, hvori der indgår elektromotorer, 
relæer eller andet elektrisk udstyr.  

 
Smedeuddannelsen 
En smed tilrettelægger og udfører alle former for konstruktioner i metal. Som hovedregel 
begynder smeden sit arbejde med det rå materiale og gennemfører alle arbejdsprocesser, 
indtil konstruktionen er færdig. Smede arbejder med computerstyrede maskiner til både ar-
bejdstegninger og selve fremstillingsprocessen.  
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Uddannelserne tager 4 år og har følgende 9 specialer: Kleinsmed, Plade- og konstruktions-
smed, Grovsmed, Bygnings- og landbrugssmed, Industrirørsmed, Rustfast klejnsmed, Svej-
ser, VVS-rørsmed og Skibsmontør 

 
Mekanikeruddannelsen 
En mekaniker fejlfinder samt reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger mv. på ben-
zin- og dieseldrevne køretøjer. Da der i køretøjer i dag er en stor mængde elektronik bruger 
mekanikeren i høj grad computere i sit daglige arbejde til at fejlsøge. Der er i denne uddan-
nelse to specialer, automekaniker og autoelektromekaniker. Uddannelsen tager 4 år.  

 
Industriteknikuddannelsen 
En industritekniker fremstiller og vedligeholder maskiner, maskindele og produktionsanlæg. 
Det kan fx være store maskinanlæg som skibsmotorer, kraner og industrirobotter, Som indu-
stritekniker planlægger og programmerer man de computerstyrede maskiner. Uddannelsen 
tager 4 år og har fem specialer; maskinarbejder, plastmekaniker, drejer, fræser, skruestiks-
arbejder.  

 
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 
Elektronikmekanikere installerer og vedligeholder bl.a. kommunikationsudstyr, overvågnings-
udstyr og udstyr i industrivirksomheder. De kan også arbejde i medicinalbranchen, hvor det 
bl.a. handler om puls- og blodtryksmålere, narkosestyring og scannere. Uddannelsen har fire 
specialer: elektronikmekaniker, radiomekaniker, kontormaskinmekaniker og telemekaniker og 
tager 4 år. 

 
Værktøjsuddannelsen 
En værktøjsmager producerer de værktøjer, der bruges til at masseproducere produkter i 
metal og plast. Der arbejdes efter tekniske tegninger og derudfra laves de forskellige værk-
tøjsdele. Uddannelsen tager 3½ år og retter sig primært imod produktionsorienterede opga-
ver. 

 
Data- og kommunikationsuddannelsen 
En datatekniker vedligeholder og reparerer dataanlæg. Det kan fx være en mindre virksom-
heds netværk, eller det kan være en banks centrale anlæg. Når systemet ikke virker, finder 
datateknikeren fejlen og retter den. Uddannelsen tager 5 år. Det er også muligt at tage ud-
dannelsen som IT-supporter, som tager 2 ½ år. Som it-supporter arbejder man med virk-
somhedens it-systemer, hvor man typisk vil have det daglige ansvar.  
 
For yderligere beskrivelse af uddannelserne, herunder henvisning til bekendtgørelser m.m., 
henvises til (bilag til afsnit4) 
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5. Indledning til analyse af faglighedens rolle i unges karrierevej 
 

Analysen udarbejdes med udgangspunkt i de data, der er indsamlet i projektets 3 undersø-

gelsesfaser. Der er gennemført en registerbaseret undersøgelse blandt personer der afslutte-

de en teknisk erhvervsuddannelse i 2001, i alt 3924 personer. Der er gennemført en spørge-

skemaundersøgelse, hvor 626 respondenter har svaret.  Derudover er der gennemført inter-

views med i alt 26 personer fra årgangen samt konsulenter og udvalg, der har ansvar for de 

10 uddannelsesområder. Metoderne er nærmere beskrevet i afsnit 9 – Metode. 

 

Analysen er inddelt i fem hovedafsnit, der ud fra forskellige perspektiver skal bidrage til be-

svarelse af projektets problemstilling: Hvordan forløber karrierevejene for unge med en tek-

nisk erhvervsuddannelse fem år efter de er udlært, og hvilke muligheder og begrænsninger 

har fagligheden i uddannelsen medført for de unges karrierevej? 

 

De fem analyseafsnit er følgende: 

 
1. Årgang 2001 med teknisk erhvervsuddannelse - hvem er de? 

Afsnittet vil statistisk præsentere den gruppe mennesker, der afsluttede en teknisk 
erhvervsuddannelse i 2001 indenfor undersøgelsens 10 uddannelsesgrupper. 

2. Skole- og praktikdel – erfaringer fra årgang 2001  

Analysen vil ved brug af fokusgruppeinterviewene sætte ord på spørgeskemaunder-
søgelsens vurderinger af uddannelsernes skole og praktiktid.  

3. Mobilitet og karriereveje – hvor gik årgang 2001 hen efter uddannelsen?  

Undersøgelsen af mobiliteten blandt de uddannede fra årgang 2001, forsøger at give 
et billede af årgangens karriereveje og betydningen af deres faglighed.  

4. Efter- og videreuddannelse for årgang 2001 

I afsnittet skitseres årgangens brug af efter- og videreuddannelse samt de mulighe-
der og begrænsninger der er forbundet med dette. 

5. Fag og faglighed for årgang 2001 

Analyseafsnitte forsøger gennem forskellige perspektiver at belyse hvordan årgang 
2001 forholder sig til faglighed og hvordan denne spiller ind på karriereveje.  

 

I analysen sætter vi fokus på de generelle mønstre blandt de personer, der blev afsluttede en 

teknisk erhvervsuddannelse i 2001. Derudover undersøger vi om der er forskel på de 10 ud-

dannelsesområder, der er i fokus i undersøgelsen.Undersøgelsens resultater vil til sidst sam-

les i konkluderende anbefalinger. 
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Nedenstående tabel viser en oversigt over de uddannelsesområder der er i fokus:  

 

Uddannelsesområde Forkortelse 

Automatik og procesuddannelser AuPro 

Data- og kommunikationsuddannelsen DataK 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elek 

Industrioperatøruddannelsen IO 

Industriteknikeruddannelsen Intek 

Mekanikeruddannelsen Mekan 

Plastmageruddannelsen Plast 

Smedeuddannelsen Smed 

Teknisk Designeruddannelsen TekDes 

Værktøjsuddannelsen Værkt 

 

Forkortelserne, der fremgår af tabellen bliver brugt i tabeller og figurer i analyseafsnittet. 

I vores figurer og tabeller angiver bogstaverne A, B, C og D at datagrundlaget bygger på den 

registerbaserede undersøgelse, mens spørgeskemaundersøgelsens data er angivet med S og 

K. Tabeller der ikke er fremvist i rapporten kan findes i det eksterne bilagsmateriale. 
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6. Årgang 2001 med teknisk erhvervsuddannelse - hvem er de? 
 
I dette afsnit beskriver vi nogle grundlæggende træk ved den årgang, som i 2001 afsluttede 

en teknisk erhvervsuddannelse. Grundlaget er et dataudtræk med 3924 personer, som er 

foretaget af Danmarks Statistik og bearbejdet i projektet. Vi beskriver i det følgende deres 

baggrund og bevægelser på arbejdsmarkedet og deres deltagelse i efter- og videreuddannel-

se frem til år 2006 (som er det seneste år, som dataudtrækket omfatter).  

De tekniske erhvervsuddannelser er opdelt i 10 hovedgrupper, som repræsenterer de 10 ud-

dannelsesområder, der er i fokus i undersøgelsen. Grupperne er størrelsesmæssigt meget 

forskellige.  Antallet af personer ved afslutningen af erhvervsuddannelsen i 2001 spænder fra 

74 i plastmager til 1137 personer i mekaniker..   

Figur A1 og tabel A1A2 herunder viser, hvor mange elever, der afsluttede i hver uddannelse 

samt andelen af kvinder og elever med ikke-dansk oprindelse samt gennemsnitsalderen ved 

afslutningen af uddannelsen i 2001.  

A1. Årgangen fordelt på de 10 uddannelser 
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  Tabel A1A2 

 IO Plast AuPro Data Elek Mekan Intek Værkt Smed TekDs 

Andel 

kvinder 
23% 15% 1,1% 0% 3,2% 1,8% 5,1% 4,0% 2,2% 62% 

Andel ikke  

dansk  

oprindelse 

2,9% 4,1% 1,6% 4,8% 5,3% 6,9% 6,3% 1,0% 4,6% 9,5% 

Gennemsnits-  

alder 2001 
39 29 25 23 24 22 25 23 24 28 
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Få kvinder i de tekniske uddannelser 

Blandt de, som afslutter en teknisk erhvervsuddannelse, er kun 8 % kvinder, og kvinderne 

fordeler sig endda meget skævt på de 10 uddannelser. I teknisk designeruddannelsen er over 

halvdelen kvinder og i industrioperatør og plastmageruddannelserne er henholdsvis 23 % og 

15 % kvinder. I de øvrige uddannelser er der under 5 % kvinder. Dette billede svarer til tidli-

gere undersøgelser, som har peget på, at erhvervsuddannelserne hører til blandt de mest 

kønsopdelte, og at de tilhørende delarbejdsmarkeder også er stærkt kønsopdelte (ex Holt 

2006, tabel B1.1).  

 

En række af industriens uddannelser som mekaniker, industriteknik og smed er kendt som 

traditionelle drengefag. Der har tilbage fra 1980erne været gennemført rekrutteringskam-

pagner for at få flere piger ind i mandefagene, blandt andet inden for elektronikområdet, hvor 

der var en særlig rekrutteringsindsats i 1993-94, der forsøgte at ændre pigernes opfattelse af 

jobbet. Dette kan være en forklaring på den andel af piger der trods alt er, ifølge Udviklings-

gruppen for automatik og elektronik. Flere af elektronikvirksomhederne havde kvinder ansat 

som ufaglærte og forsøgte at motivere dem til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. De 

oplevede, at det var svært at få kvinderne til at overgå fra at være ufaglært til faglært, da de 

var bange for ikke at slå til. Nogle skulle risikere at give slip på en position som den dygtigste 

ufaglærte til faglært, hvor de måske ikke ville være den dygtigste. Pigerne blev opfordret til 

at gå i voksenlære, men det var svært for dem at få det til at hænge sammen med familieliv 

og børn. Lignende barrierer hos kvinder er fundet af Bjerring & Keller (2004).  

 

Omvendt har man på Teknisk designeruddannelsen haft svært ved at tiltrække drenge. Den 

udvikling er dog vendt og i de seneste 10 år har uddannelsen tiltrukket en større andel af 

drenge. Det faglige udvalg peger på, at uddannelsen er blevet mere attraktiv for drenge, fordi 

den er blevet mere IT-baseret, hvilket tiltrækker flere drenge.  

 

Mens der på andre områder som serviceuddannelser og social- og sundhedsuddannelserne 

har været en reduktion af skævheden i kønssammensætningen ved at der er kommet flere 

mænd ind i disse uddannelser, så er skævheden stort set uændret inden for de tekniske ud-

dannelser (LO 2008). Siden år 2000 har der været en mindre stigning i andelen af kvinder på 

nogle af uddannelserne, men andelen er i det seneste opgjorte år (2006) generelt lavere end 

i år 2000. Det gælder både generelt for de tekniske erhvervsuddannelser og for industriens 

uddannelser, som for eksempel mekaniker, der i forvejen havde få kvinder, og industriopera-

tør som i perioden 2001-5 har haft flere kvinder end i 2006 (Undervisningsministeriet 2009).  

 

Selvom de kommende års ungdomsårgange vokser lidt i størrelse, så er tilgangen mindre end 

afgangen fra arbejdsmarkedet. Derfor vil den aktuelle konkurrence om de dygtige unge stige 

fremover, og der må forudses vanskeligheder med at rekruttere unge til de tekniske er-
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hvervsuddannelser. Det er et stort handicap for disse uddannelser, at de på forhånd har af-

skåret sig fra halvdelen af hver ungdomsårgang. Derfor er der behov for at sætte fokus på, 

hvordan rekrutteringsgrundlaget til de tekniske uddannelser kan udvides ved at tiltrække 

flere piger. En mere ligelig kønsfordeling kan også have en positiv virkning på det sociale 

miljø på erhvervsskolerne for disse uddannelser – og på arbejdspladserne. 

 

Etniske minoriteter  

Der er betydelige forskelle i, hvor stor en andel af eleverne, der har udenlandsk herkomst i 

de forskellige uddannelser. Automatik & proces og industritekniker har en lav andel elever 

med udenlandsk herkomst, mens mekaniker har en større andel. Det skyldes blandt andet, at 

uddannelsen til mekaniker generelt har høj prestige blandt unge med ikke-dansk oprindelse. 

Konsulenten for området nævner for eksempel, at et af Danmarks største mekanikerværkste-

der ligger i Vollsmose, og der er mange ansatte med anden etnisk baggrund end dansk.  

 

Data og elektronikfagene har ligeledes høj prestige blandt personer med anden etnisk bag-

grund. Automatikområdet har derimod ingen prestige blandt gruppen, ifølge konsulenten for 

området. I perioden blev mange udlært gennem skolepraktikordningen inden for data og 

elektronik.   

Den lave andel med udenlandsk herkomst i værktøjsuddannelsen kan skyldes, at det ikke er 

et særligt synligt fag. Der mangler alment kendskab til uddannelsen og det kan, ifølge konsu-

lenten, betyde, at eleverne ikke bliver vejledt til at tage uddannelsen. Uddannelsen bliver 

desuden kun udbudt i Skive og København, og uddannelsen er meget geografisk koncentre-

ret.  

Det er virksomheder inden for industriteknikområdet, der har gjort tiltag for at få flere med 

anden etnisk baggrund i gang med uddannelsen, men generelt har fag som industriteknik og 

smedeuddannelsen ikke høj prestige inden for denne gruppe. Industriens uddannelser har 

deltaget i flere udviklingsprojekter, der havde til formål at rekruttere flere fra denne mål-

gruppe til uddannelserne, men det har været svært at finde interesserede.  

 

Samlet er andelen af elever med udenlandsk herkomst steget i alle erhvervsuddannelserne 

fra 7 % til 10 %, siden denne undersøgelses årgang blev uddannet i år 2000. Samtidig har 

andelen været uændret i de tekniske erhvervsuddannelser. Generelt har andelen af elever 

med udenlandsk baggrund i de tekniske uddannelser ligget lidt under andelen af disse elever i 

erhvervsuddannelserne generelt. Der ligger derfor et potentiale for rekruttering til de tekniske 

erhvervsuddannelser, særligt blandt drenge med udenlandsk herkomst, i betragtning af, at 

denne gruppe i mindre grad benytter sig af andre uddannelsesmuligheder.  
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Alder  

Der er store forskelle med hensyn til elevernes alder, når de afslutter deres uddannelse. Gen-

nemsnitsalderen svinger mellem 22 år på mekanikeruddannelsen og 39 år på industriopera-

tøruddannelsen. På de fleste, det vil sige 7 ud af de 10 uddannelser, ligger gennemsnittet dog 

mellem 22 og 25 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Personer fordelt på aldersgrupper 
ved afslutningen af uddannelsen i 2001 i procent af alle
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På uddannelsen som teknisk designer er gennemsnitsalderen 28 år, hvilket blandt andet skyl-

des, at mange forinden har gennemført en anden ungdomsuddannelse. Over en tredjedel har 

en gymnasial uddannelse bag sig, inden de starter uddannelsen til teknisk designer, og andre 

har uddannelser som murer, tømrer og sygeplejersker. Dette medfører, at der er en stor 

spredning i aldersfordelingen som det fremgår af figur A2.  

Uddannelsen til teknisk designer bliver ifølge det faglige udvalg i høj grad brugt som omsko-

ling. Det er en måde at få en ny uddannelse på kort tid og opnå en ny faglighed for personer 

der for eksempel er blevet nedslidte i deres oprindelige job. Uddannelsen er desuden en vej 

til at læse videre til bygningskonstruktør og det tiltrækker, ifølge det faglige udvalg, mange 

der har en gymnasial baggrund.  

Derudover har der været igangsat flere integrationsprogrammer inden for området, hvor per-

soner gennem de offentlige systemer er blevet introduceret og rekrutteret til uddannelsen. 

Det er blandt andet ledige, der har påbegyndt uddannelsen i en sen alder, som en del af et 

offentligt integrationsprogram.  

På plastmageruddannelsen er gennemsnitsalderen 29 år og som det fremgår af figur A2 for-

deler de sig nogenlunde ligeligt på over-under 30 år. 

Konsulenten for området peger på, at uddannelsen har 2 skoler, som henholdsvis uddanner 

unge og ældre. De unge elever kommer i et normalt EUD-forløb, mens de ældre (over 25 år) 
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typisk er ansat på plastfremstillende virksomheder som eksempelvis opstillere inden de på-

begynder uddannelsen. Denne opdeling af uddannelsen i henholdsvis voksen- og ungdoms-

uddannelse viser sig andre steder, blandt andet med hensyn til hvor lang tid der går mellem 

afsluttet folkeskole og påbegyndt erhvervsuddannelse (figur A5 og A6).  

Det høje aldersgennemsnit på industrioperatøruddannelsen skyldes, at uddannelsen omkring 

år 2000 hovedsagelig var en voksenuddannelse, der blandt andet blevet brugt af virksomhe-

derne til i en nedgangsperiode at uddanne og fastholde medarbejdere. Det forklarer, at der er 

ganske få elever under 25 år.  

Det laveste aldersgennemsnit findes på uddannelsen til mekaniker, hvor de fleste elever er 

gået direkte fra folkeskolen til denne erhvervsuddannelse. Konsulenten på området mener, at 

dette kan skyldes, at uddannelsen er en kendt erhvervsuddannelse blandt ungdomsvejledere, 

folkeskolelærere og folkeskoleelever. Konsulenten mener desuden, at uddannelsen ofte bliver 

brugt af vejledere som en mulighed for elever, der ikke ved, hvad de skal være.  

 

På de øvrige uddannelser ligger gennemsnitsalderen på 22-25 år. Når der inden for elektronik 

og automatik er en del i gruppen over 35 år, skyldes det en indsats for at rekruttere voksen-

lærlinge inden for området.  

For automatikuddannelsen peger konsulenten på, at der er en høj løn til voksenlærlinge inden 

for området, hvilket tiltrækker flere voksenlærlinge. Derudover har flere en gymnasial bag-

grund inden de påbegynder uddannelsen, samtidig med, at uddannelsen til datatekniker va-

rer 5 ½. år. Dette kan være en forklaring på, at der er mange i aldersgruppen 23-35 år. 

  

Smede- og industriteknik er relativt godt kendt i folkeskolesystemet og uddannelsesvejled-

ning, hvorfor mange vælger det direkte fra folkeskolen. Inden for området har der også væ-

ret en tradition for at udlære personer, der i forvejen var ansat i virksomheden som ufaglært 

arbejdskraft og give dem uddannelserne, med merit for deres erhvervserfaring, hvilket kan 

forklare andelen af personer over 35 år. 

For udviklingsgruppen for smede og svejseteknik peger tallene på, at smedeuddannelsen er 

første valg for mange, og at beslutningen om at blive smed tages tidligt i livet. Derudover 

kommenterede udvalget at der er en forskel på at have yngre og ældre lærlinge. De yngre 

lærlinge og medarbejdere har generelt en større arbejdsindsats end de ældre, hvorimod de 

ældre opleves som mere modne, selvstændige og målrettede i deres arbejdsproces.  
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Der er ingen personer over 35 inden for værktøjsuddannelsen. Konsulenten på området me-

ner, at dette skyldes, at der ikke ansættes ufaglærte inden for dette område, og at der derfor 

ikke er voksne ufaglærte, som starter på uddannelsen sent i livet. Derudover er værktøjsud-

dannelsen ikke almen kendt i befolkningen eller i skole- og vejledningssystemet, og derfor er 

der ikke mange, hverken unge eller ældre, der bliver vejledt hen imod uddannelsen.  

 

Hvor lang tid går mellem folkeskolen og grundforløb? 

Figur A6 viser, hvor lang tid der er gået mellem de unge har afsluttet Grundskolen og til de 

har afsluttet grundforløbet på deres erhvervsuddannelse (den omfatter derfor ikke de, der 

starter direkte i et hovedforløb). Figuren A6 viser, at der er meget store forskelle mellem 

uddannelserne, og årsagerne hertil er de samme, som blev angivet i forbindelse med alders-

forskellene: at nogle uddannelser bruges mere som voksenuddannelser og at nogle uddan-

nelser tiltrækker flere med en gymnasial uddannelse. Smede- og mekanikeruddannelserne 

har flest elever, der kommer direkte fra folkeskolen.  

A6. Tid mellem afslutning af grundskole og afslutning af 
det seneste grundforløb 

i procent af alle i hver uddannelse

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sam
let IO

Plast
AuP

ro
Data

K
Elek

Meka
n

Intek
Værkt

Smed

TekD
es

Nogle elever starter direkte i Hovedforløbet uden Grundforløb                           N=3349

2 år+
1,5-2 år
1-1,5 år
0,5-1 år
0-0,5 år
<0 år

På nogle uddannelsesområder var det ifølge de faglige udvalg svært i 2001 at finde en prak-

tikplads på blandt andet mekaniker- og dataområdet. På daværende tidspunkt kunne perso-

ner uden praktikplads blive en del af en skolepraktikordning indtil de fandt en praktikplads. 

En forudsætning for at få en skolepraktikplads var, at personen skulle have været aktivt 

praktikpladssøgende i 1/2 år. Der var derfor ingen direkte vej fra grundforløbet til en skole-
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praktikplads, da eleven skulle søge praktikplads i et halvt år, før de kunne påbegynde hoved-

forløbet. Det har i nogle uddannelser bidraget til at forlænge den samlede uddannelsestid.  

Praktikpladssituationen i udgangsåret 2000 var anstrengt, idet der i årene frem til 2003 var 

en nedgang i antallet af indgåede praktikpladsaftaler. Samtidig blev antallet af elever i skole-

praktik mere end tredoblet på to år (TI 2003). Andelen af voksenelever var samtidigt ret høj 

nemlig 9%, hvilket hang sammen med gode tilskudsmuligheder (AER 2005). 

I øvrigt er tendensen inden for området, at når eleverne bliver færdige med grundforløbet og 

starter et hovedforløb, så bliver de færdige på den normerede tid.  Nogle elever bliver også 

hurtigere færdige end på den normerede tid på grund af meritreglerne, som betyder at per-

soner med for eksempel en gymnasial baggrund kan få afkortet læretiden. Industriens Ud-

dannelser oplyser, at en afkortning af læretiden og dermed den samlede uddannelsestid kan 

gives, hvis personen har anden relevant erhvervserfaring eller uddannelse. 

Samlet er der i uddannelserne en stor aldersspredning, idet visse uddannelser ofte benyttes 

som voksenuddannelse for ufaglærte eller personer, der har en anden uddannelse bag sig. 

Knap en femtedel er over 30 år, når de afslutter deres tekniske erhvervsuddannelse. Andre 

uddannelser er udprægede ungdomsuddannelser, særligt mekanikeruddannelsen, hvor over 

90 % er under 25 år, når uddannelsen afsluttes.  

Som vi skal se senere, har disse forskelle betydning for den efterfølgende mobilitet på ar-

bejdsmarkedet. De der gennemfører deres erhvervsuddannelse tidligt, er mest tilbøjelige til 

at skifte til noget andet i de første 5 år efter afslutningen af uddannelsen.  

 

Hvilken forudgående uddannelse har de inden erhvervsuddannelsen? 

De unge bruger generelt stadig længere tid på at gennemføre en uddannelse efter afslutnin-

gen af folkeskolen. De tager flere afstikkere, pauser, omvalg og dobbelte uddannelser på 

vejen mellem grundskolen og arbejdsmarkedet. Tidsforbruget på at gennemføre en uddan-

nelse er i perioden fra 1980 til 2005 i gennemsnit steget med 42% (Reusch m.fl. 2007).  

Halvdelen af de, som starter på en erhvervsuddannelse fuldfører den ikke, men mange af 

dem skifter til en anden erhvervsuddannelse (Undervisningsministeriet 2008). Andre søger i 

en periode ud på arbejdsmarkedet inden de starter på en ungdomsuddannelse. Og nogle af 

dem tager først en erhvervsuddannelse i en voksen alder, eventuelt tilskyndet af den virk-

somhed, hvor de er ansat.  

 

I den registerbaserede del af undersøgelsen har vi kortlagt, hvilke uddannelser den udvalgte 

årgang 2001 har påbegyndt og afsluttet inden deres tekniske erhvervsuddannelse (Figur 

A5a). Lige knap halvdelen (49%) har afsluttet en eller anden ungdomsuddannelse – herunder 

regnet ”forberedende uddannelser”, som omfatter produktionsskoler, ungdomshøjskoler, den 

frie ungdomsuddannelse (nedlagt i 2003),  tekniske introkurser, værkstedsskoler, o.l. 
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A5a. Andel med en afsluttet ungdomsuddannelse før den 
nuværende erhvervsuddannelse i procent af alle i  uddannelsen 
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Knap hver tiende har gennemført en anden erhvervsuddannelse inden deres tekniske er-

hvervsuddannelse. Det er som forventet især inden for voksenuddannelserne industriopera-

tør, plast og teknisk designer, at mange har en erhvervsuddannelse i forvejen. Modsat gæl-

der det kun for godt 2 % af mekanikerne, hvor til gengæld hver fjerde har en forberedende 

uddannelse. En forberedende uddannelse kan blandt andet være udtryk for, at eleverne har 

været usikre på deres uddannelsesvalg eller ikke har været parate til at gennemføre en er-

hvervsuddannelse.  

En tilsvarende andel på 9 % af alle i årgangen har gennemført en gymnasial uddannelse, 

inden de uddannede sig inden for de tekniske erhvervsfag. Det er markant færre end i de 

merkantile uddannelser, hvor over halvdelen af de der afsluttede, havde studiekompetence 

(Jørgensen & Smistrup 2007). 

Da der er en stor politisk interesse i at sikre muligheder for videreuddannelse for alle, viser vi 

særskilt i figur A5b, hvor stor en andel i de enkelte uddannelser, som har afsluttet en gymna-

sial uddannelse før deres erhvervsuddannelse, eller som har påbegyndt en gymnasial uddan-

nelse efter afslutningen af deres erhvervsuddannelse.  
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A5b. Andel med en afsluttet gymnasial uddannelse inden erhvervsuddannelsen og med 
påbegyndt gymnasial uddannelse efter erhvervsuddannelsen i % af alle i uddannelsen 
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Det fremgår, at der er store forskelle på dette område mellem de 10 tekniske erhvervsud-

dannelser. For en fjerdedel af alle i teknisk designer fungerer uddannelsen som en erhvervs-

rettet uddannelse oven på en studentereksamen – altså som et alternativ til en videregående 

uddannelse. Det samme gælder for hver femte i automatik og elektronik-uddannelserne. I 

alle tre uddannelser begynder omkring 20 % senere på en videregående uddannelse (se figur 

B5a senere).  

Det faglige udvalg for teknisk design mener, at jobbet som teknisk designer er mere attraktiv 

for gymnasieelever end traditionelle tekniske erhvervsuddannelser, blandt andet fordi de som 

teknisk designer har mulighed for at arbejde direkte sammen med ingeniører, bygningskon-

struktører m.m. Desuden er teknisk designer en direkte vej til en videreuddannelse som byg-

ningskonstruktør, hvilket gør uddannelsen attraktiv for gymnasieelever. Udvalget peger på, 

at lærlinge med en gymnasial uddannelse eller en anden uddannelsesbaggrund opleves som 

mere modne og motiverede end lærlinge, der kommer direkte fra folkeskolen.  

Elever med en gymnasial baggrund har behov for større faglige udfordringer allerede på 

grundforløbet, og derfor er uddannelsen netop blevet revideret med dette sigte. Samtidig 

varierer elevgruppen på uddannelsen meget med hensyn til alder og tidligere uddannelses- 

eller joberfaring og det er en udfordring for både skolerne og virksomhederne.  

 

Udviklingsgruppen for automatik og elektronik peger på, at der i dag findes særlige EUD/HTX 

forløb. Virksomhederne er meget tilfredse med disse forløb og er specifikt gået efter gymna-

sieelever blandt ansøgerne. En af virksomhedsrepræsentanterne i udvalget fortæller, at de 

med held opsøger gymnasierne i lokalområdet for at rekruttere lærlinge.  

På elektronikuddannelserne gennemførte man i 90’erne nogle særlige studenterforløb. Forlø-

bene var struktureret således at elever med en gymnasial baggrund fik et særligt forløb i 

starten af uddannelsen, som typisk erstattede grundforløbet og første hovedforløb på uddan-

nelsen. Eleverne fik merit for de almene fag i uddannelsen, som de havde gennemført på 

gymnasiet, og nogle fik afkortet deres læretid. Elevgruppen startede på specielle forløb, men 

blev senere i uddannelsen integreret i undervisningen med de øvrige elever, så de fulgte den 

tekniske del af undervisningen på lige fod med de øvrige elever. Tilsvarende forløb er forsøgt 

inden for automatik og industriteknik. Konsulenten for data og kommunikation peger på, at 

arbejde med IT kan være tiltrækkende for gymnasieelever for hvem uddannelserne kan være 

et godt alternativ til at tage en længerevarende videregående uddannelse.  

 

I den modsatte ende er der få som allerede har eller senere starter en gymnasial uddannelse 

blandt mekanikere, smede og industrioperatører. Blandt sidstnævnte hænger det sammen 

med deres højere alder, men for de to andre uddannelser giver tallene anledning til at spør-

ge, om der er selvforstærkende mekanismer der fastholder nogle herfra i et ikke-bogligt spor. 

Færre fra disse uddannelser fortsætter i en videregående uddannelse end fra de andre tekni-

ske uddannelser.  

Konsulenten for mekanikeruddannelsen mener, at unge med en gymnasial baggrund ikke 

forventer, at mekanikeruddannelsen kan udfordre dem fagligt. Der har ikke været særlige 
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tiltag for at tiltrække studenter til Mekanikeruddannelsen, som der har været inden for elek-

tronikområdet.  

Derudover mener konsulenten, at uddannelser til mekaniker og smed i høj grad bliver opfat-

tet som praksisuddannelsen, med mindre fokus på det teoretiske, hvorimod uddannelser in-

den for eksempelvis dataområdet anses for at ligge på et højere teoretisk niveau. Dataud-

dannelserne har derfor nemmere ved at tiltrække og udfordre personer med en gymnasial 

baggrund end det er tilfældet for eks. mekanikeruddannelsen.  

En anden fortolkning er at smede- og mekanikeruddannelserne forbindes med industrisam-

fundet, hvorimod de nyere uddannelser, som dataområdet og teknisk design, i højere grad 

tilhører informationssamfundet.  

Udviklingsgruppen for smede og svejseteknik mener ikke, at der er prestige i smedeuddan-

nelsen, og at uddannelsen ikke opfattes som en naturlig vej for personer med en gymnasial 

baggrund, og at de unge ikke bliver vejledt af ungdomsvejledere til at tage en smedeuddan-

nelse. Gruppen mener at det er et problem for branchen, hvis uddannelsen ikke opfattes som 

en mulighed efter gymnasiet, da branchen efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft, der kan 

håndtere komplicerede faglige problemstillinger og arbejde sammen med mange forskellige 

faggruppe for eksempel ingeniører. 

Plastmageruddannelsen er en traditionel ’håndværksuddannelse’ inden for det industrielle 

område, hvor der for de unge er umiddelbart arbejde efter endt uddannelse og for de voksne 

fortsat beskæftigelse inden for plastvirksomhederne. Konsulenten for området mener, at hvis 

en student vælger plastmageruddannelsen, er det typisk ikke tænkt som en del af en karrie-

revej, idet plastmageruddannelsen ikke har nogen længere direkte videreuddannelsesmulig-

hed. Vores survey viser dog, at lige så mange med en plastuddannelse bag sig tager en vide-

regående uddannelse, som andre i de tekniske erhvervsuddannelser.  

 

Både vores register- og surveyundersøgelser samt interviews viser, at mange faglærte er 

mobile opad og opnår ansvar for opgaver med projektstyring, planlægning og ledelse. De 

svagere boglige forudsætninger hindrer ikke mobiliteten opad internt i branchen. Der er lige-

så stor en andel af smede og mekanikere, der får ledelsesopgaver som andre. Men færre 

smede og mekanikere fortsætter i en videregående uddannelse.  

 

Hvor store er de virksomheder der uddannede årgang 2001? 

Tidligere undersøgelser har peget på, at der er forskelle på små og store virksomheder med 

hensyn til motiverne til at uddanne lærlinge (Sørensen, 1984; Anker 1998). De store virk-

somheder har hyppigere et rekrutteringsformål, idet uddannelse af lærlinge giver mulighed 

for at oplære unge i virksomhedens specielle produktion og for at udvælge de bedste lærlinge 

til senere ansættelse (VTU 2008). De store virksomheder kan også bedre tilbyde interne kar-

rieremuligheder, end de små kan.  

De mange små og mellemstore virksomheder som uddanner hovedparten af landets lærlinge, 

gør det generelt ikke udfra en langsigtet rekrutteringsstrategi, men udfra en forventning om, 
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at omkostningerne ved at have lærlinge balancerer med udgifter under læretiden. Det er en 

af årsagerne til, at der traditionelt i nogle fag, som automekanikere, er blevet uddannet flere, 

end der var behov for på arbejdsmarkedet. I disse fag har det været økonomisk fordelagtigt 

delvist at basere produktionen på lærlinge, blandt andet fordi investeringen per arbejdsplads 

er ret lav (Jørgensen 2006). 

Derfor er der i nogle brancher etableret en arbejdsdeling mellem virksomheder, der uddanner 

flere end de selv kan beskæftige (leverandører), og virksomheder som uddanner færre end 

de har behov for og derfor ansætter faglærte som er udlært andre steder (aftagere). Endelig 

findes der virksomheder, der er selvforsynende – det vil sige, at de uddanner nogenlunde det 

antal som de selv kan beskæftige.  

Som alternativ til at uddanne lærlinge kan virksomhederne vælge at uddanne deres ufaglærte 

medarbejdere til at varetage arbejdsopgaverne. Det kan både skyldes, at det er vanskeligt at 

rekruttere unge til bestemte fag, og at virksomhederne kan få en større sikkerhed ved at 

investere i medarbejdere som virksomheden i forvejen kender. 

 

A8. Andel af elever fordelt efter uddannervirksomhedens størrelse i procent 
af alle i hver uddannelse 
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Figur A8 viser, at halvdelen af alle lærlinge i årgangen blev uddannet på arbejdspladser med 

under 50 ansatte. Gruppen af virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte står alene for ud-

dannelsen af knap 40 % af alle i de tekniske uddannelser.  

Tallet er opgjort for arbejdssteder og er ikke afhængig af, om arbejdsstedet indgår i en større 

koncern.  

Der er store forskelle på de ti uddannelser med hensyn til uddanner-virksomhedernes størrel-

se. I den ene ende ligger mekaniker som domineres af små virksomheder: over 80 % har 

mindre end 50 ansatte. Modsat ligger industrioperatør, elektronik og automatik, hvor halvde-

len eller mere er udlært i virksomheder med over 200 ansatte. 

Udviklingsgruppen for automatik og elektronik peger på, at det typisk er store virksomheder, 

der automatiser arbejdsprocesserne, derfor er det primært denne type virksomhed, der bru-
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ger automatikuddannede. Konsulenten for data og kommunikationsuddannelserne fortæller, 

at uddannelserne bruges i mange forskellige typer af virksomheder, da de er relevante for 

alle virksomheder, der er afhængige af IT og netværk. De store virksomheder har generelt 

flere lærlinge, fordi de har afdelinger der laver IT support eller programmering af processer til 

produktionen og logistikprogrammer m.v. Sådanne virksomheder kan godt have 20-30 per-

soner ansat til at vedligeholde virksomhedens netværk. De mindre virksomheder kan være 

alt fra revisionsfirmaer til produktionsvirksomheder, der har brug for IT-support. 

Udviklingsgruppen for smede og svejseteknik peger på at området omfatter mange små virk-

somheder med under 10 ansatte, dette er typisk inden for bygning og landbrug samt vvs-

området. Den typiske smedevirksomhed har 10-50 ansatte. De få store virksomheder har 

ofte mange smede i lære og fylder derfor meget i statistikken. Gruppen påpeger at de små 

værksteder ikke kan optage mere end én lærling om året på grund af virksomhedens størrel-

se.  

 

Knap halvdelen af de tekniske designere uddannes i virksomheder med over 200 ansatte. Det 

faglige udvalg mener, at det især er amter og kommuner, som tog mange i lære i perioden 

frem til 2001, til blandt andet infrastrukturplanlægning og opmåling. Plastmager og industri-

operatører præges af de store virksomheder. For industrioperatører består det af medicinal-

branchen og forsyningsbranchen, som uddanner mere end 300 af de 380 elever.  

 

 

Sammenfatning  

 Årgangen der i 2001 afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse omfatter 3924 personer 

fordelt på 10 uddannelser, som er meget forskellige i størrelse. Antallet af personer i ud-

dannelserne spænder fra 74 i plastmager til 1137 personer i mekaniker.  

 Blandt de som afslutter en teknisk erhvervsuddannelse, er der kun 8 % kvinder. I teknisk 

designer-uddannelsen er der 62% kvinder, og i industrioperatør og plastmageruddannel-

serne er henholdsvis 23 % og 15 % kvinder. I de øvrige uddannelser er der under 5 % 

kvinder. Til forskel fra andre uddannelser er kønsskævheden stort set uændret inden for 

de tekniske uddannelser siden 2000. Med den øgede konkurrence om de unge er det 

uheldigt, at de tekniske erhvervsuddannelser på forhånd er afskåret fra halvdelen af hver 

ungdomsårgang.  

 I de tekniske erhvervsuddannelser er der 5,5 % med udenlandsk herkomst. Automatik & 

proces og industritekniker har under 2 %, mens mekaniker har en andel på 6,9 % og 

teknisk designer 9,5 %.  Mens andelen af elever med udenlandsk herkomst fra år 2000 er 

steget i erhvervsuddannelserne generelt fra 7 % til 10 %, har andelen været uændret i 

de tekniske erhvervsuddannelser. 

 Der er store forskelle på elevernes gennemsnitsalder i de ti uddannelser, når de afslutter 

deres uddannelse. Laveste gennemsnitsalder er 22 år på mekanikeruddannelsen og høje-
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ste er 39 år på industrioperatøruddannelsen. På 7 ud af de 10 uddannelser ligger alders-

gennemsnittet på 22- 25 år. 

 Knap hver tiende har gennemført en anden erhvervsuddannelse, inden de begyndte den 

tekniske erhvervsuddannelse. Det gælder især inden for industrioperatør, plast og teknisk 

designer, mens få mekanikere har en anden forudgående erhvervsuddannelse.  

 Knap hver tiende (8,6 %) af alle i årgangen har gennemført en gymnasial uddannelse in-

den de uddannede sig inden for de tekniske erhvervsfag. Blandt tekniske designere har 

hver fjerde en forudgående gymnasial uddannelse, mens det gælder for mindre end 4 % 

af smede og mekanikere. 

 I perioden 5 år efter afslutningen af deres tekniske erhvervsuddannelse begynder 3 % en 

gymnasial uddannelse. Inden for automatik, elektronik og værktøjsmager er det over 7 

%, der begynder en gymnasial uddannelse, mens det blandt smede ogmekanikere er 

mindre end 2%. 

 Der er store forskelle på de ti uddannelser med hensyn til uddannervirksomhedernes 

størrelse. I den ene ende ligger mekaniker hvor over 80 % af virksomhederne har mindre 

end 50 ansatte. Modsat ligger industrioperatør, elektronik og automatik, hvor halvdelen 

eller mere er udlært i virksomheder med over 200 ansatte.  
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7. Skole og praktikdel – erfaringer fra årgang 2001 
 

Der har tidligere været meget lidt fokus på overgangen fra en teknisk erhvervsuddannelse til 

beskæftigelse og problemstillinger herved. Det kan skyldes, at overgangen fra uddannelse til 

arbejde i danske vekseluddannelser generelt forløber meget glat set ud fra internationale 

sammenligninger. Der er generelt en høj beskæftigelsesfrekvens for personer med en er-

hvervsuddannelse, og Danmark har ikke de problemer med ungdomsarbejdsløshed, som 

præger de fleste lande, som har systemer, der ikke baseres på vekseluddannelser (Gangl & 

Müller 2003): Når overgangen til arbejdsmarkedet fra erhvervsuddannelserne dog går relativt 

let, skyldes det, at de tilrettelægges i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. De bi-

drager til at sikre, at det specifikke faglige indhold i uddannelserne er i tæt overensstemmel-

se med arbejdsmarkedets behov. Vekseluddannelserne er som tidligere beskrevet (kap 4) 

tilrettelagt sådan, at den del af uddannelsen, der foregår på skolerne skal sikre uddannelser-

ne en bredde, som den specifikke praktikvirksomhed ikke kan give. Denne vekselvirkning er 

det grundlæggende i de tekniske uddannelsers tilrettelæggelse, og dette afsnit vil fokusere på 

uddannelsens todeling og de udlærtes vurderinger heraf. Det overordnede spørgsmål er dog 

om uddannelsen som helhed eller i sine forskellige dele bidrager til en faglighed hos de ud-

lærte.  

 

I afsnittet holdes fokus på den del af fagligheden, der er afgrænset til at udgøre de kompe-

tencemål, som definerer uddannelserne. Faglighed defineres som de teknisk- og almenfaglige 

kompetencemål, der opnås i praktik- og skoleforløb i den tekniske erhvervsuddannelse. 

 

Faglighed opstår inden uddannelsen er færdiggjort  

Vi spurgte vores interviewpersoner, hvorfor de valgte at tage en teknisk erhvervsuddannelse, 

for at få afdækket, om man kan tale om en faglighed, før man starter på uddannelsen. De, 

der var afklarede om, at der var et ”fag” man kunne træde ind i, beskriver, at de var tiltruk-

ket af en speciel branche. To interviewpersoner, der er uddannet inden for elektronik, fortæl-

ler at de valgte uddannelserne fordi de gerne ville ind i TV-branchen, mens andre var særligt 

interesserede i at arbejde med lastbiler eller tog og valgte uddannelse på den baggrund. De 

interviewpersoner, der er uddannet inden for data og kommunikationsområdet fortæller beg-

ge, at de altid har haft it inde på livet og at det derfor var en mere personlig interesse, der 

trak i retning af den tekniske erhvervsuddannelse. De fleste beskriver det som en tilfældig-

hed, at de har hørt om uddannelsen i forbindelse med fritidsjob, praktikforløb eller lignende. 

De personer, som allerede havde en idé om faget eller som var tiltrukket af et job i en speci-

fik branche, kan betegnes som om deres faglighed starter allerede inden uddannelsens start.  

 

De første indikationer, som vi får fra vores interviewpersoner, hvor de beskriver at de har en 

faglighed, er  i overgangen fra at være lærling til at være svend. De fleste beskriver overgan-

gen til det første job som uproblematisk, fordi de i den sidste del af deres uddannelse har 

 32 



arbejdet som svend. Flere fortæller, at den største forskel fra at være lærling til at være 

svend var lønforhøjelsen. Interviewpersonerne giver dermed udtryk for, at de allerede har en 

færdig ”faglighed” inden de har afsluttet deres sidste skoleforløb og svendeprøven.  

 

En beskriver dog nogle udfordringer, fordi han var i tvivl om han kunne leve op til de faglige 

krav og klare jobbet i en ny virksomhed. En anden udtrykker ” Nu har du ikke det der lærling 

du kan skjule dig bag” og udtrykker, at der er forskel på at være lærling og være svend. En 

anden beskriver, at han bevidst søgte væk fra rollen som lærling i virksomheden, da han var 

udlært. Han udtrykker: ”Jeg ville ikke arbejde der, hvor jeg havde været i praktik, for at få 

vasket lærlingerollen væk. Da jeg skiftede til at være almindelig ansat, kunne jeg mærke, at 

der var meget mere ansvar og det kunne jeg godt lide”  

 

Vi tolker, at interviewpersonernes beskrivelser vidner om, at fagligheden allerede kan starte 

ved valg af uddannelse og måske endnu tidligere ved en personlig interesse for eks. it, eller 

ved ønsket om at være en del af en bestemt branche. Det tyder ligeledes på, at den grund-

læggende faglighed bliver dannet gennem uddannelsen og at lærlingene føler sig som fagper-

son med de samme kompetencer som en svend i den sidste del af deres uddannelse.  

 

Udbyttet af uddannelsen 

I spørgeskemaundersøgelsen blev de udlærte spurgt om, hvilket udbytte de havde fået af 

deres tekniske erhvervsuddannelse. Der er blevet fokuseret på uddannelsens betydning både 

i forhold til oplevelsen af social tilknytning, udøvelse af faget, læring i arbejdslivet og udvik-

lingen af faglige kompetencer. Formålet med spørgsmålene var at vurdere, hvorvidt de tekni-

ske uddannelser i de udlærtes øjne har skabt grundlaget for efter- og videreuddannelse. Des-

uden skulle spørgsmålene inden for denne kategori give et billede af, hvordan de udlærte selv 

vurderer uddannelsernes forskellige elementer og samspillet mellem teori og praktik. 

Figur S4 

Hvad fik du ud af din tekniske  

erhvervsuddannelse - fagligt? 

I høj 

grad 

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

Ved 

ikke 
Procent

Jeg blev i stand til at løse mange  

forskellige opgaver inden for faget 
48% 47% 4% 0% 0% 100% 

Jeg fik et grundlag for at lære nye opgaver 

inden for andre fagområder 
29% 58% 11% 2% 1% 100% 

Jeg fik en faglig stolthed og arbejdsglæde 46% 43% 8% 1% 1% 100% 

Jeg fik tillid til, at jeg kunne klare mig  

Fagligt 
48% 43% 7% 2% 1% 100% 

Jeg blev i stand til at tænke nye og kreative 

løsninger på faglige opgaver 
42% 45% 11% 2% 1% 100% 
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Det er tydeligt at, de udlærte har en meget høj vurdering af de tekniske uddannelsers faglige 

værdi. Denne værdi træder igennem alle besvarelserne af spørgeskemaet og ved de inter-

viewedes uddybninger og på tværs af uddannelserne. Der sættes aldrig spørgsmålstegn ved, 

om vekseluddannelsen er den rigtige måde at lære det tekniske på – det falder naturligt og 

som en del af billedet. De som har læst videre har endda det som deres force; at de både kan 

se det på papiret og i virkeligheden. De negative vurderinger er altid under 20%, og det til-

kendegives, at uddannelserne er fagligt udviklende og at vekslingen mellem skoleophold og 

praktik i virksomhederne giver både bredde og specialisering i uddannelsen. Uddannelserne 

skulle ud fra bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser både være grundlaget for et fremti-

digt arbejdsliv, grundlaget for videreuddannelse og imødekommelse af erhvervsmæssige 

udvikling. Besvarelserne tydeliggør, at uddannelserne i de udlærtes øjne lever op til bekendt-

gørelsen. 

 

Lidt under halvdelen af spørgeskemaets besvarelser er meget positive i deres vurdering af 

uddannelsen faglige bredde i henhold til spørgsmålet: Jeg blev i stand til at løse mange for-

skellige opgaver inden for faget og 95 % vurderer uddannelsen positivt i denne kategori. 

Kritikken af denne del af uddannelsen er således ikke stor, men omkring 10 % af industriope-

ratørerne, og de tekniske designere samt de uddannede inden for området data og kommuni-

kation vurderer ikke, at de har fået en tilstrækkelig bredde i uddannelsen. Når kritikken 

kommer fra disse uddannelser, er det inden for de mindst specialiserede uddannelser, der 

findes inden for de tekniske uddannelser. For industrioperatøruddannelsens elever kan dette 

tyde på, at den funktion af efteruddannelse, som uddannelsen er blevet brugt til, har betydet, 

at alt for brancherettede undervisningsforløb giver en smal uddannelse. Kritikken fra de tek-

niske designere og de udlærte fra data og kommunikations kan have sit udspring i deres ge-

nerelle kritik af uddannelsens manglende fremtidssikring med for gammelt udstyr. 

 

Den tydeligste generelle kritik af uddannelserne findes under spørgsmålet Jeg fik et grundlag 

for at lære nye opgaver inden for andre fagområder Her vurderer kun 29 %, at uddannelser-

ne umiddelbart har givet dem enten muligheden for efter– eller videreuddannelse eller gene-

rel tilegnelse af ny viden, Mønsteret er gennemgående for alle uddannelserne, og indikerer 

den tendens der er til videreuddannelse generelt. Videreuddannelse er ikke beskrevet som en 

naturlig del af tekniske uddannelser, og de udlærte ser det heller ikke, og dette kan forstærke 

den mur, som findes mellem de videregående uddannelser og de tekniske uddannelser. En af 

interviewpersonerne med uddannelse inden for teknisk design konkretiserer tendensen: ”Jeg 

har fortrudt det lidt senere, fordi jeg synes at uddannelsen til teknisk designer er lidt af en 

blindgyde,… med mindre man er helt vild for at blive konstruktør…Viften af valgmuligheder er 

meget snæver … man skal gå tilbage og tage gymnasiet og så læse videre til ingeniør og arki-

tekt. Det undrer mig, at man ikke kan komme ind på de uddannelser selvom man har den 

basale tekniske viden, som en student eksempelvis ikke har.” 
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De udlærte inden for data og kommunikation tillægger tillige skolernes undervisning og ud-

styr en generel hård kritik. Undervisningen er ikke fremtidssikret idet lærerne ikke er oriente-

rede mod nye programmer og teknologier, og ikke formår at skabe sammenhængen mellem 

det eksisterende undervisningsmateriale og hvad der kunne komme i fremtiden. De tekniske 

designere og udlærte datamekanikere og it-supportere er generelt de mest kritiske overfor 

det faglige udbytte fra uddannelserne. Mellem 10 og 20 % svarer negativt på deres udbytte 

under alle kategorierne. (Jf. bilag K6 nr. 1 – K6 nr. 6) 

 
Figur S5 

Hvad fik du ud af din tekniske 
erhvervsuddannelse – i øvrigt? I høj grad

I nogen 
grad 

I ringe 
grad Slet ikke Ved ikke Procent 

Jeg fik lyst til en fremtid 
inden for mit fagområde 43% 41% 11% 5% 0% 100% 
Jeg lærte at samarbejde med 
forskellige fagpersoner 43% 48% 7% 1% 1% 100% 

 
Mange af de udlærte husker dog positivt tilbage på uddannelsen, som grundlaget for deres 

fremtidige arbejde. 43 % vurderer, at uddannelsen gav dem lysten til at arbejde inden for 

deres fagområde, og en tilsvarende gruppe vurderer, at uddannelsen i nogen grad gav dem 

den ballast.  

 

Vurderingen af evnen til samarbejdet med andre faggrupper er tilsvarende meget positiv. I 

alt 91 % vurderer denne formåen positivt. Der er en lille tendens til, at tiltroen til samar-

bejdsevnen stiger med alderen, hvor ’kun’ 38% af den yngste gruppe mellem 20 og 29 år 

vurderer, at uddannelsen ’i høj grad’ lærte dem at samarbejde med andre faggrupper til 

sammenligning med den ældste gruppes 51 %. Den yngste gruppe vurderer deres evne med 

52 % inden for ’i nogen grad’, og tegner fortsat et positivt indhold af en af uddannelsernes 

ubeskrevne sidegevinster. I modsætning til 2008-lovgivningen, har lovgivningen fra 1997 

ingen intentioner om, at samarbejde på tværs af faggrænser skulle være en del af erhvervs-

uddannelserne. Vekselundervisningen synes altså at have andre positive effekter end de rent 

faglige, og bidrager dermed også til elevernes personlige udvikling. 

 

Udbyttet af uddannelsen - socialt 

En hyppig kritik af de tekniske uddannelser er, at der ikke er noget socialt sammenhold på 

uddannelserne. Denne undersøgelse underbygger formodningerne, da 47 % mener, at de i 

ringe grad eller slet ikke har fået et socialt netværk frateknisk skole. Knap en tredjedel har 

tilsvarende ikke fået noget socialt udbytte af praktikvirksomheden. 
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Figur S5 

Hvad fik du ud af din tekniske erhvervsud-

dannelse - i øvrigt? 

I høj 

grad

I nogen 

grad 

I ringe 

grad 

Slet 

ikke 

Ved 

ikke 
Procent

Jeg fik et socialt netværk med andre ele-

ver fra Teknisk Skole  
17% 37% 26% 21% 0% 100% 

Jeg fik et socialt netværk med kolleger fra 

praktikvirksomheden 
25% 42% 18% 15% 1% 100% 

 

Forholdsvis mange har dog opnået en eller anden social kontakt via uddannelserne og både 

en faglig netværksdannelse og den sociale ballast viste sig gennem interviewene at være 

tydeligst hos dem, der har boet på skolehjem under uddannelsernes skoledel.  

 

Uddannelsens skoledel 

”Jeg har haft stor nytte af de analyseevner, jeg har fået under uddannelsen. Dem synes jeg, 

at jeg har kunnet bruge – rigtig godt også i den nye uddannelse. Der kan jeg se, hvor man 

skal begynde, men ud over det ved jeg ikke rigtigt hvad jeg har taget med videre…”. Sådan 

fortæller en interviewperson om sin oplevelse af skoledelen. 

 
Figur S6 

Hvilken nytte har du haft af din                     

erhvervsuddannelse i de 6 år der er gået,    

siden du afsluttede uddannelsen? 

Stor 

nytte

Nogen 

nytte 

Ringe 

nytte 

Ingen 

nytte 

Ved 

ikke 
Procent 

Skoleundervisningen 28% 53% 13% 5% 1% 100% 

Praktikken i virksomheden 58% 32% 5% 3% 1% 100% 

Total 43% 43% 9% 4% 1% 100% 

 

Set i bakspejlet vurderer de udlærte ikke skoledelen af deres uddannelse særlig højt. Kun en 

tredjedel vurderer, at de har haft stort nytte af undervisningen, og at der er stor forskel ud-

dannelserne imellem. 38 % af industrioperatørerne tilskriver skoledelen stor nytte, mens kun 

7 % af plastmagerne laver en tilsvarende positiv vurdering. Omkring halvdelen på alle ud-

dannelser oplever dog, at skoledelen har givet nogen nytte. Tendensen i tallene fra spørge-

skemaet er også, at jo ældre den udlærte har været ved påbegyndelsen af uddannelsen, jo 

højere vurderes skoledelen. (28 % af den yngste gruppe og 37 % af den ældste gruppe vur-

derer skoledelen højt) (jf. bilag K6 nr. 28 – 31) En udlært, som startede på en teknisk er-

hvervsuddannelse, da han var i midten af 30’erne, beskriver, at det ikke var alle, der var lige 

så motiverede som han, og især de helt unge havde mange andre dagsordner end skole at 

forholde sig til under skoleopholdene. 
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Interviewene tydeliggør, at der ligger forskellige kriterier til grund for vurderingen, men også 

at de påpegede tendenser er gældende for alle uddannelser i alle dele af landet. Interviewene 

fremhæver bl.a., at der var en stor bredde i elevernes baggrund ved skoleuddannelsen både i 

motivation og fagligt niveau, og flere efterlyser en effektiv niveaudeling især i de almene fag. 

Niveauet i de almene fag opleves som fastsat ”ud fra laveste fællesnævner + 10 % ” Især 

elever med motivation og studiekundskaber (fra f.eks. studentereksamen eller tidlige uddan-

nelser) føler ikke undervisningen gav noget:” Der skal gøres noget for de svageste, men det 

er forkasteligt, at de dygtigste elever skal bringes ned på det laveste niveau så alle kan være 

med…”Vi der var dygtige fulgte simpelthen ikke med. De to sidste skoleperioder, der blev 

karaktererne værre og værre, og det var ikke fordi det blev sværere og sværere, det var fordi 

motivationen forsvandt”  

 

Det foreslås, at de almene fag udbydes niveauinddelt på tværs af de tekniske skolers uddan-

nelsesafdelinger, da det både vil skabe et større socialt netværk på tværs af uddannelserne 

og samtidig styrke forståelsen for det kommende arbejde i virksomhederne med samarbejde 

mellem forskellige faggrupper. Forslaget afslører desværre, at Erhvervsskolelovens intention 

om at lade den almene undervisning have en tæt tilknytning til uddannelsernes praktisk fag-

lige fag ikke er lykkedes. (LBK 122 05/02/1997 §1). Dette underbygges af flere interviewper-

soners oplevelse af, at de almene fag blot var en fortsættelse af dansk og matematik fra fol-

keskolen, og de fandt det vanskeligt at se sammenhængen mellem de almene fag og de 

praktiske opgaver, der skulle løses i praktiktiden.  

 

Nogle af de problematikker som interviewene afslører, er imødekommet med den erhvervs-

skolelov der trådte i kraft i 2008. Her er det tydeliggjort, at elever skal tilbydes undervisning 

på et højere niveau eller gives merit. 

 

Spørgeskemaundersøgelsens vurderinger af hvilke fag, der skulle fylde mere eller mindre i 

skoledelen giver dog ingen indikationer af, om der ønskes mere undervisning i almene fag 

som ’Dansk og fremmedsprog’. Ved fokusinterviewene kommer der dog en eftertanke ind 

angående fremmedsprog. Her har deltageren oplevet en udfordring i forbindelse med bl.a. 

kortere eller længere udstationeringer, hvor mere teknisk engelsk og/eller tysk ville have 

været anvendeligt. Disse udsagn viser igen en manglende sammenhæng mellem de almene 

fag og de praktiske udfordringer, som tilrettelæggelsen af undervisningen skulle have taget 

højde for.  
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Figur S7 

Hvilke fag skulle der have været mere eller min-

dre af i din uddannelse? 
Mere Samme Mindre 

Ved 

ikke 
Procent

Praktisk anvendelse af maskiner og teknologi 

(IT, CNC, elektriske anlæg) 
53% 41% 3% 4% 100% 

Fagteori (materialelære, programmering mv.) 44% 51% 3% 2% 100% 

Samarbejde, teamwork 25% 68% 5% 2% 100% 

Dansk og fremmedsprog 14% 62% 21% 4% 100% 

Matematik og økonomi 26% 60% 10% 3% 100% 

Planlægning og logistik 32% 56% 7% 5% 100% 

Administration og ledelse 32% 49% 12% 8% 100% 

Opstart af egen virksomhed 37% 42% 10% 11% 100% 

Design, ideudvikling og innovation 41% 42% 7% 11% 100% 

Total 34% 52% 9% 5% 100% 

 

Behovet for mere matematik og økonomi synes mere aktuelt, om end ikke voldsomt for et 

gennemsnit af uddannelserne. (26 % ønsker samlet set mere matematik og økonomi). Der er 

dog stor variation imellem de enkelte uddannelser, og ønsket om mere matematik og økono-

mi falder med alderen. 30 % af de unge mellem 20 og 29 år ønsker mere matematik og øko-

nomi og det inden for uddannelserne Industriteknik, Smed, Industrioperatør og Elektronik og 

svagstrøm og hos Værktøjsuddannelserne er ønsket tilsvarende højt (bilag K6 nr. 18 og 19). 

 

Det er dog ikke de almene fag, der fylder mest på de udlærtes ønskeliste. Den praktiske an-

vendelse af maskiner og teknologi og fagteori - altså det som i bekendtgørelsen hedder om-

rådefag og specialefag og til dels de valgfri specialefag - ville halvdelen af eleverne, set i bak-

spejlet, gerne have haft mere af. Udsvinget mellem uddannelserne går fra industrioperatø-

rerne, hvor 69 % godt kunne have brugt mere praktisk anvendelse af maskiner og teknologi, 

til Data og Kommunikations 37 %. (Bilag K6 nr16) Til trods for det store udsving er det en 

meget stor gruppe af de udlærte som adspurgt kunne have haft glæde af mere undervisning 

på dette område. Spørgsmålet er åbent stillet og er rettet mod den samlede uddannelse, men 

de interviewede opdeler deres uddannelse i en skoledel og en praktikdel, og giver kommenta-

rer ud fra en betragtning om, at skoledelen var baggrundsviden og uddybning af hverdagen i 

praktikvirksomheden og praktikdelen som var afprøvning af teori i praksis. Derfor er de føl-

gende kommentarer også opdelt i skoledele og praktikdele, om end det er i samspillet de 

udlærte har gennemført deres uddannelse.   
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En helt overordnet kritik er rettet mod skolerne og deres undervisningsmateriale og det tek-

niske materiel. Under et fokusgruppeinterview gør de udlærte grin med, at hvis der i praktik-

virksomhederne skal repareres på ældre maskineri, er det typisk elever, der bliver sat til det, 

eftersom de har den mest relevante erfaring fra skolerne. De skoler, som har en tæt tilknyt-

ning til store virksomheder, hvorfra der arves materiel, kritiseres tilsvarende for at være for 

ensidigt afhængige af dette. I forvejen er de udlærte kritiske overfor de store virksomheders 

betydelige påvirkning af undervisningen på skolerne, idet de også dominerer socialt og fag-

ligt, og det forstærkes altså med aflagt materiel. Det ældre materiel og materiale giver un-

dervisningen en bagudrettet vægtning, selvfølgelig forstærket af, at praktikvirksomhederne 

bruger kendt anvendt teknologi. De udlærte kunne ønske sig, at skolerne var på forkant med 

udviklingen: ” Hvad er trenden inden for det her fag, i stedet for at man går tilbage til teknik-

kernes oprindelse…” Ønsket om mere undervisning i praktisk anvendelse af maskiner og tek-

nologi kan derfor være todelt og både udtrykke ønsket om flere timer ved maskinerne og 

med bøgerne, men kan også markere et ønske om, at der blev brugt undervisningstid på 

nyere teknologi, tendenser og mere forskningspræget undervisning. Dette behov afsløres 

også i vurderingen af behovet for en udvidelse af ’Design, ideudvikling og innovation’ i ud-

dannelserne. Samlet set ønsker 41% mere undervisning inden for dette område, men spæn-

det uddannelserne imellem er markant: Blandt mekanikerne vurderer kun 14 %, at det ville 

have forbedret deres uddannelse, mens 77 % af de tekniske designere vurderer, at det 

mangler. (Bilag K6 nr24) Det er også i interview med tekniske designere, der falder bemærk-

ninger om, at undervisningen ikke var fremtidssikret, da der kun blev undervist i et bestemt 

system. I den seneste gennemskrivning af erhvervsskoleloven er disse elementer trukket 

frem og samtlige uddannelser skal forholde sig til innovation, design og idéudvikling.  

 

Lærerne og undervisningen 

Interviewpersonerne giver flere gange udtryk for, at undervisningen er meget personbåren. 

Om de udlærte har haft nytte af undervisningen afhænger derfor meget af hvilke lærere sko-

len har haft til rådighed. Vurderingen af lærerne går fra  

”Det værste var en lærer, der havde været der i 30 år, og bare kørte på en rille, når man 

spurgte ham om noget. Gamle fjolser” ”Det mest negative var, at jeg havde en alkoholiker 

som lærer. Det er de færreste af de lærere, der er på teknisk skole, der rent faktisk kan lære 

en noget. Der er for mange dårlige lærere.” til ”Det bedste ved skolen var klart de faglærere 

vi havde. De kunne en masse små fif, som ikke stod i bøgerne, de stod ikke med en lomme-

regner og regnede alt muligt ud, men relaterede det, vi lavede til virkeligheden.” 

 

Oplevelsen af undervisningens kvalitet er tydelig personbåren og vurderingen fra interviewe-

ne fortæller også om et ganske sårbart system med få lærere og meget selvstudium. De ud-

lærte stiller mange spørgsmålstegn ved lærernes kompetencer: Lærerne oplevedes ikke som 

rollemodeller, og de udlærte mener, der er for langt mellem lærerens referencer, og den vir-

kelighed, der opleves i praktikvirksomhederne: ” ”Det virker ikke rigtigt, når du som elev 
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fortæller lærerne, hvordan I gør det I dit firma, og at læreren så siger, at det ikke kan passe. 

Så kan du gå hjem og sige til dine kolleger, at det de laver, det kan ikke passe.” eller ”Det 

var især godt, når vi havde en god lærer, der vidste hvad han snakkede om” Enkelte inter-

viewpersoner taler også om lærere, som er demotiverende i deres useriøse tilgang til skolen, 

diskriminerende overfor piger i de meste drengedominerede fag, og enkelte om at måtte un-

dervise klassekammerater, fordi lærerne ikke havde den fornødne viden.  

 

Der er til gengæld positive tilkendegivelser fra næsten alle interviewpersonerne angående 

projektarbejde og samarbejdet omkring forskellige teoretiske og praktiske problemstillinger 

som undervisningsform. Projekterne på skolen opleves som muligheden for at lære, hvorfor 

nogle ting virker – og især hvorfor noget ikke gør. Den sidste del er der ikke tid til at forklare 

på praktikvirksomhederne, og derfor opleves kendskabet til detaljen og funktionaliteten som 

skolens fortjeneste. ” I projektarbejdet oplevede jeg, at jeg kom hurtigt i gang, fik lavet en 

plan. Og så synes jeg specielt, at jeg havde en referenceramme fra det virkelige liv og til det 

der foregik på tavlen. Ikke ligesom i gymnasiet, hvor jeg tænkte, at det her er blå luft. Nu 

gav det pludselig mening, fordi jeg kunne relatere det til noget. Det har en sammenhæng 

med noget, jeg har set før. Integraler i matematik gav pludselig mening” Den positive tilgang 

til projektarbejdet som indlæringsform forstærkes af de elever, som har boet på skolernes 

skolehjem under uddannelsen. Mens de andre elever har måttet køre hjem (ofte meget langt) 

efter skoletid, har skolehjemmets elever fortsat arbejdet, og derigennem fået styrket både 

deres sociale og faglige udvikling. De få interviewpersoner, som ikke oplever projektarbejde 

og samarbejde som den rette læringsstil, efterlyser til gengæld individuelle undervisningsfor-

løb, hvor der er taget hensyn til hver enkelt elev. Disse interviewpersoner fremhæver de 

selvstyrende elementer i den pædagogiske tilgang stimulerende. 

 

Uddannelsernes praktikdel 

Som nævnt tidligere deler de udlærte deres uddannelse i 2 dele, med hver sin betydning for 

fagligheden. Derfor har det også givet mening at spørge direkte til hvilken nytte, de oplever 

at have haft af hhv. praktikdelen og skoledelen af deres uddannelse. På tilsvarende måde 

som ved spørgsmålene om det faglige indhold og vurderingen af, hvordan hvilke fag skulle 

vægtes i skoleperioderne, åbnede spørgsmålet for mange uddybninger fra de interviewede. 

 

Tilknytningen til praktikvirksomheden er stor blandt de interviewede, og den samlede vurde-

ring af uddannelsen hænger i højere grad sammen med den generelt høje vurdering af ud-

dannelsen. Den samlede vurdering af nytten af praktikperioderne scorer således væsentligt 

højere end nytten af skoledelen. (jævnfør Figur S6, side 36) 

 

8% vurderer, at de har haft stor nytte af praktikken i virksomhederne og i alt 91% giver 

praktikken en positiv vurdering. Industrioperatørerne og plastmagerne er de uddannelses-

grupper, der vurderer nytten af praktikken lavest: 17 % af industrioperatørerne vurderer 
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praktikken som unyttig og kun af 40 % plastmagerne tilkendegiver, at praktikken havde stor 

nytte, mens værktøjsmagerne med 80 % og de tekniske designere med 77 % klart mener at 

have fået et stort udbytte af uddannelsens praktikperioder. (Bilag K6 nr. 30) De store vurde-

ringsforskelle kan forklares med udgangspunktet for uddannelsen, hvor industrioperatørerne 

og ca. halvdelen af plastmagerne har været ansat i en del år på praktikvirksomhederne, in-

den de påbegynder uddannelserne. De vil derfor have et forudgående kendskab til arbejdet 

og de udfordringer og oplever derfor skoledelen som den udviklende del af uddannelsesforlø-

bet. De øvrige grupper, med værktøjsmagerne og tekniske designere i front, oplever typisk 

praktikken som mere virkelighedsnær ”Der gik ikke længe, før jeg var selvstændig, lavede 

mine egne ting og fik gennemført nogle projekter. Praktikperioden, det var rasende sjovt og 

jeg kunne ikke vente med at komme på arbejde. Det var så stor en kontrast til skolen.” Man-

ge af interviewpersonerne tilkendegiver tilsvarende, at det at få ansvar over virkelige opgaver 

og udfordringer giver en seriøsitet, som de ikke har fundet på skoleopholdene. Skolens teori 

bliver forbundet med det praktiske arbejde, som bevirker, at tingene kom tæt på. Den nær-

værende sidemandsoplæring tillægges også stor betydning for arbejdsglæden og enkelte af 

interviewpersonerne har fundet de rollemodeller, skolen ikke kunne give inden for social og 

faglig udvikling. 

 

For at opnå denne fornemmelse af uddannelsessammenhæng, vurderer interviewpersonerne, 

at det er vigtigt, at virksomhederne påtager sig uddannelsesansvaret. De udlærte, som havde 

det største udbytte af praktikperioderne var de, som havde praktikvirksomheder, hvor der 

var lavet struktur for undervisningsforløbet f.eks. med handleplaner for hele uddannelsesfor-

løbet, målsætninger for hver enkelt praktikperiode, eller en rotationspraksis, som gav mulig-

heden for at komme rundt i forskellige afdelinger og funktioner på virksomheden. Disse virk-

somheder havde typisk også kontakt med skolen og elever i skoleperioderne. Desværre er 

det ikke alle, der havde tilsvarende oplevelser. ” … jeg blev udnyttet af min værkfører, han 

var et decideret svin. Jeg har i 1 år stået og trukket i et håndtag, det har jeg ikke lært noget 

af.” Oplevelsen er ikke enestående, da flere af interviewpersonerne taler med selvfølge om at 

fortsætte i en bestemt arbejdsfunktion, når man som lærling har vist sig duelig til det.  

 

Interviewpersonerne stiller også spørgsmålstegn ved godkendelsesproceduren for praktikvirk-

somhederne og opfølgningen på uddannelsesaftaler. For de elever, der ikke havde praktik-

virksomheder med uddannelsesstruktur og/eller kultur oplevedes vekseluddannelsen som 2-

delt uden sammenhæng. Det undrer de udlærte, at der ikke er mere opfølgning på uddannel-

sesaftalerne og godkendelsesproceduren for virksomhederne, da virksomheder, der ikke har 

en tilstrækkelig bredde i materiel, godkendes til trods for, at de ikke kan give væsentlige dele 

af den praktiske erfaring. Interviewpersonerne foreslår kombinationsaftaler og elevrotations-

ordninger mellem flere virksomheder, da det vil kunne give uddannelserne en praktisk bred-

de, uden at den specialiserede dybde forsvinder.  
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Sammenfatning 

De tekniske erhvervsuddannelser har en høj kvalitet! De lever op til hovedparten af erhvervs-

skolelovens intentioner og de udlærte kan bruge uddannelsens fundament til at arbejde vide-

re på og fra.  

 

Dette er den overordnede konklusion for de udlærtes vurderinger af uddannelsernes faglige 

sammensætning og anvendelighed, også her 6 år efter endt uddannelse. Vurderingen af ud-

dannelsens kvalitet hænger for de udlærte nøje sammen med uddannelsesstederne, både 

skole og praktikvirksomhed, og til trods for at uddannelserne vurderes meget højt af alle, 

også i interviewsituationerne, mener de udlærte, at der er plads til forbedringer. 

 

De udlærtes vurderinger af, hvordan uddannelsen kunne have været bedre, falder således i 

seks punkter: 

 

• Undervisningens niveau 

De udlærte peger på behovet for et for differentieret niveau i den almene og faglige un-

dervisning for at tage hensyn til elevernes forskellige forudsætninger. Et for lavt niveau 

har betydet dalende motivation med dertil hørende mulighed for frafald, på samme 

måde som et for højt niveau. 

• Sammenhæng mellem de almene fag og de praktiske 

De udlærte vurderer, at det har været svært at se nytten af de almene fag i de prakti-

ske, hvad enten det er foregået i skole- eller virksomhedsregi.  

• Sammenhæng mellem skole og praktik 

Dette punkt falder lidt i tråd med det forrige, men udtrykker også en negativ vurdering 

af skolens kendskab til branche- og virksomhedsforhold. Kritikken går også mod prak-

tikvirksomhedernes manglende viden om indholdet af skoleopholdene og til tider også 

deres kendskab til uddannelsens indhold. Undersøgelser fra Metalindustriens Uddannel-

sesudvalg viser at dette er en problemstilling, der også er aktuel i 2008. Personer, der 

blev udlært i 2006 og 2007 påpeger samme problem med manglende sammenhæng 

mellem skole- og praktikdel. (MI 2008).  

 

• Lærerne mangler som rollemodeller 

De udlærtes vurderinger af lærerne kan være ganske kritiske, også selv om deres sam-

lede vurdering af uddannelsen er god. Lærerne er som følge af deres funktion selvfølge-

lig i spil, men langt hyppigere kommenteret end f.eks. praktikvejledere eller andre til-

knyttet virksomheden, som på tilsvarende måde er uddannelsesansvarlige. Kommenta-

rerne om lærerne, gode som dårlige, indikerer en stor divergens læreren imellem både 

fagligt og pædagogisk. Vigtigheden af lærernes kvaliteter fagligt som pædagogisk træ-

der tydeligst frem ved fokusgruppe-interviewene, hvor lærerne og skolerne er genstand 

for mange og lange kommentarer. 
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• Skolernes forældede og mangelfulde udstyr kan gøre det vanskeligt at forbinde skole-

undervisningen med praktikken.  

• Det er ikke kun læreren, interviewpersonerne bruger lang tid på at tale om: Skolernes 

dårlige, aflagte og forældede udstyr er også udgangspunkt for mange opsamlinger i in-

terviewene. Uddannelsernes grundlæggende intention om at være fremtidssikret gen-

nem sin uddannelses bredde, synes for de udlærte at blive brugt som undskyldning for 

at have gammelt utidssvarende udstyr. Det skal dog siges til de udlærtes ros, at de 

netop må have erhvervet sig et godt abstraktionsniveau for at omsætte forrige århund-

redes maskineri og teknologi til deres nuværende faglige arbejde. Opfølgning på prak-

tikvirksomhederne – kombinationsforløb og elevrotation efterspørges derfor. 

Idet skolerne er elevernes fællesnævner, bliver kritik og positive tilkendegivelser for-

stærket i fokusgruppeinterviewene. Virksomhederne er dog også udsat for kritik, idet 

flere udlærte har oplevet deres praktik for ensrettet og virksomhedsorienteret. De ud-

lærte undrer sig over, at de faglige udvalg giver små praktisksteder flere godkendelser, 

eller at virksomheder godkendes som praktikvirksomheder, selv om de er for speciali-

serede i produktionen eller servicen. De udlærte mener, at kombinationsforløb og elev-

rotationer er elevers mulighed for at tilegne sig praktisk erfaring i den brede viden for-

midlet af  skolen, samt tilegne sig specialiseringer i praktikvirksomhederne. 
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8. Mobilitet og karriereveje – hvor gik årgang 2001 hen efter uddannelsen? 
 
Denne undersøgelse af mobiliteten blandt de uddannede fra årgang 2001 søger at give et 

billede af årgangens karriereveje og betydningen af den faglighed, som de opnåede gennem 

erhvervsuddannelsen.  

Det første spørgsmål, vi har undersøgt, er hvordan overgangen fra uddannelse til arbejds-

marked ser ud efter afslutningen af en teknisk erhvervsuddannelse. Der er en tradition i 

mange fag for at de nyudlærte søger ud på arbejdsmarkedet for at udvikle bredden i deres 

faglige kompetencer på andre arbejdspladser – hvor de måske lettere bliver anerkendt som 

ligeværdige svende. Samtidig anvendes erhvervsuddannelserne af mange virksomheder til at 

uddanne og rekruttere nye medarbejdere, og disse virksomheder vil derfor gerne ansætte 

lærlingene, når de er udlærte. Desuden er der i en del virksomheder aftaler om at give de 

nyudlærte tre måneders beskæftigelse for at sikre dem rettigheder i forhold til A-kassen.  

Tidligere undersøgelser (Anker 1998) viste, at ret få lærlinge bliver i den virksomhed, hvor de 

uddannes. Efter 5 år var 80 % ikke beskæftiget i uddannervirksomheden. Inden for det mer-

kantile område var der flere der forblev i uddannervirksomheden end på det tekniske områ-

de. Han konkluderer, at hovedparten af lærlinge ikke oplæres med henblik på senere rekrut-

tering af oplærervirksomheden.  

Vi har undersøgt, hvor stor en del af årgangen der var beskæftiget i uddannervirksomheden, 

henholdsvis ét og fem år efter at de afsluttede uddannelsen. Uddannervirksomheden er defi-

neret som den virksomhed, hvor de var beskæftiget i år 2000 – året før de afsluttede er-

hvervsuddannelsen. Den faktiske andel der fortsætter i uddannervirksomheden, kan være 

større, da nogle virksomheder kan have skiftet cvr-nummer i perioden.  

I spørgeskemaundersøgelsen angiver 59 %, (figur S6) at de umiddelbart efter afslutningen af 

uddannelsen blev ansat i den virksomhed, hvor de blev uddannet. Figuren nedenfor (C1ab) 

viser, at en tredjedel af alle i årgangen i 2002 var beskæftiget i den virksomhed, hvor de blev 

uddannet året før. Det indikerer, at en tredjedel af virksomhederne bruger deres uddannelse 

af lærlinge til rekruttering af nye medarbejdere. Sandsynligvis har flere virksomheder dette 

mål med at uddanne lærlinge, men de nyuddannede har selv søgt udfordringer andre steder. 

Mindre end 10 % af årgangen angiver i vores spørgeskema, at de oplevede, at det var svært 

at finde det første job inden for deres specifikke fagområde. Og flere har i interviewene for-

talt, at de gerne ville ud og opleve mulighederne på arbejdsmarkedet, da de afsluttede ud-

dannelsen.  
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C1ab. Andel af alle i uddannelsen som 1 år og som 6 år efter afslutning 
af uddannelsen er ansat på uddannervirksomheden
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Figuren ovenfor viser samtidig, at 14 % også var beskæftiget i uddanner-virksomheden fem 

år efter afslutningen af erhvervsuddannelsen, og denne gruppe kan betegnes som stabil. Den 

manglende mobilitet hos denne gruppe af stabile medarbejdere kunne være tegn på en fast-

låsning, hvor den faglige udvikling er gået i stå. Vi har undersøgt kendetegn ved de stabile, 

og har ikke fundet tegn på, at det udgør en blindgyde at forblive i samme virksomhed i årene 

efter afslutningen af uddannelsen. Gruppen af stabile er ikke mindre interesserede i at tage 

kurser og uddannelse for at lære nyt eller for at tage en videregående uddannelse. Selvom de 

forbliver i samme virksomhed, så skifter mange af dem job internt i virksomheden. De som 

skifter job internt i virksomheden angiver, at de får nye opgaver med planlægning (gælder 50 

% af dem) eller projektledelse (44 %) og en del af dem får et lederjob.(jf. bilag S12) 

 Vi har fra interviewene set eksempler på, at de nyudlærte har forladt uddannervirksomheden 

og har været ansat andre steder i perioden siden 2001, men at de er vendt tilbage til deres 

gamle arbejdsplads senere. Så ansættelse i uddannervirksomheden fem år efter afslutningen 

af uddannelsen behøver ikke indebære mangel på mobilitet, hverken internt i virksomheden 

eller eksternt på arbejdsmarkedet.  

Samlet tegner der sig et mønster her, hvor der ud af hver 10 nyuddannede er 6 der umiddel-

bart fortsætter ansættelsesforholdet i uddannervirksomheden, mens 3 fortsat er ansat året 

efter, og i gennemsnit halvanden er ansat i virksomheden efter fem år.  

Figuren viser dog også, at der er store forskelle mellem de ti uddannelser. Især de to uddan-

nelser, der fungerer som voksenuddannelse, skiller sig ud, idet over halvdelen er ansat året 

efter i den virksomhed, hvor de blev uddannet, og en tredjedel er ansat der efter fem år. Det 

afspejler den dobbelte effekt af, at uddannervirksomhederne ofte er store og at lærlingene 

ofte er ældre.  

Mekanikeruddannelsen ligger næsten på niveau med gennemsnittet, hvilket taler imod fore-

stillingen om, at de små autoværksteder oftere ansætter lærlinge som billig arbejdskraft. 
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Ligeså mange mekanikere er ansat et år efter afslutningen af uddannelsen, som for eksempel 

automatik og proces, hvor uddannervirksomhederne typisk er meget store.  

Store og små virksomheder  

Tidligere studier af virksomhedernes praksis i forhold til at uddanne lærlinge har peget på, at 

virksomhederne inden for hver enkelt branche har forskellige interesser i at tage lærlinge. 

Derfor er der i nogle brancher etableret en arbejdsdeling mellem virksomheder, der uddanner 

flere end de selv kan beskæftige, og virksomheder som uddanner færre, end de har behov 

for, og som derfor ansætter faglærte som er udlært andre steder (Sørensen m.fl.1986). Leve-

randørerne er typisk mindre håndværksvirksomheder med en arbejdsintensiv og lønfølsom 

produktion, mens aftagerne typisk er større og mere kapitalintensive og teknologisk avance-

rede virksomheder. Desuden er der hele brancher som uddanner flere lærlinge, end de selv 

kan beskæftige (bager og frisør), og andre brancher som ikke selv uddanner til at dække sit 

eget behov, og som derfor ansætter faglærte udlært i andre brancher. Det kan være udtryk 

for strukturelle vilkår eller et strategisk valg, at virksomheder rekrutterer sig til de ønskede 

kompetencer frem for selv at producere dem. Det kan også være tegn på, at der mangler 

relevante uddannelser på et område. 

Niels Ankers undersøgelse (1998) finder indikationer på, at de højteknologiske virksomheder, 

som ofte er store, i mindre grad end andre tager lærlinge. Det skyldes, at det er vanskeligere 

at lære gennem praksis i disse virksomheder, og at de høje investeringer kræver en høj ef-

fektivitet som ikke giver plads til oplæring af lærlinge. Der er også en antagelse om, at lønni-

veauet og udviklingsmulighederne er bedre i store virksomheder end i små, og at der derfor 

vil være en bevægelse fra mindre mod større virksomheder.  

Udfra disse studier ville man forvente, at der var en større andel af små og mellemstore virk-

somheder blandt uddannervirksomhederne i forhold til deres andel af virksomheder, der ef-

terfølgende beskæftiger de faglærte.  

I vores undersøgelse har vi sammenlignet størrelsen uddannervirksomhederne (år 2000) og 

størrelsen af de virksomheder som beskæftigede årgangen i henholdsvis 2002 og 2006. Re-

sultatet vises nedenfor (figur A8C3bc), hvor virksomhederne er opdelt i fem grupper efter 

størrelse. Det afkræfter hypotesen om, at der er en arbejdsdeling mellem små og store virk-

somheder, således at de små uddanner flere end de kan beskæftige, mens de store aftager 

faglærte, som er uddannet i mindre virksomheder. 
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 A8C3bc. Årgang 2001 fordelt efter arbejdsstedsstørrelse 2000, 2002 og 2006
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Figuren viser, at der ikke er nogen bevægelse fra små til større virksomheder, tværtimod. 

Andelen af beskæftigede i helt små virksomheder (under 10 ansatte) stiger, og andelen, som 

er beskæftiget i de store virksomheder, falder. For sidstnævnte kan der dog være tale om, at 

store virksomheder i perioden har outsourcet eller opdelt virksomheden i mindre enheder.  

Figuren viser også, at det er virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte, der bærer den 

største del af opgaven med at uddanne lærlinge, idet 4 ud af 10 lærlinge uddannes i disse 

virksomheder. Men samlet set beskæftiger virksomheder med under 50 ansatte en lige så 

stor en andel af denne årgang, som den andel de selv har uddannet. Der er derfor ikke tale 

om, at de små og mellemstore virksomheder bærer en større omkostning ved uddannelse af 

lærlinge end de større virksomheder – set udfra årgang 2001. Men som vi skal se, så er der 

en betydelig nettovandring fra industrien over i andre hovedbrancher.  

De nævnte mobilitetsmønstre dækker dog over store forskelle mellem de enkelte uddannel-

ser. På figuren ovenfor vises mobilitetsmønstret i forhold til virksomhedsstørrelse for fire for-

skellige uddannelser, nemlig mekanikeruddannelsen, industrioperatør, smede samt automatik 

& proces.  Dette fremgår i figuren nedenfor. 
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Det fremgår, at knap en fjerdedel af mekanikerne bliver udlært i de helt små virksomheder, 

og over 80% bliver udlært i virksomheder med under  50 ansatte. Her bekræftes mønstret 

med en bevægelse fra de mindre til de større virksomheder. Andelen af mekanikere, der ar-

bejder i større virksomheder (over 50 ansatte) bliver fordoblet, når vi sammenligner uddan-

nervirksomheden med arbejdsstedet 5 år efter udlære. Det hænger sammen med, at en stor 

del skifter branche fra service til industri, hvor virksomhederne generelt er større. Samtidig 

er andelen af mekanikere der uddannes og beskæftiges i de små virksomheder med under 10 

ansatte, konstant på knap en fjerdedel af årgangen.  

I automatik & proces er der et markant mønster, hvor de største virksomheder uddanner 

langt over halvdelen af denne årgang af lærlinge, men kun beskæftiger en tredjedel af dem. 

For denne uddannelse og for industrioperatører er mønstret modsat det generelle, idet de 

mindre virksomheder med 10 til 50 ansatte beskæftiger flere end de uddanner.  

Nedenstående tabel viser en opgørelse over den gennemsnitlige arbejdsstedsstørrelse i 

2000,2002 og 2006.(A8aC3bc) 
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A8aC3bc. Gennemsnitlig arbejdsstedsstørrelse i 2000, 2002 og 2006
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Hypotesen om virksomhedsstørrelse er også undersøgt ved at se på den gennemsnitlige stør-

relse af virksomhederne (arbejdsstedet) i hvert af de tre år. Resultatet er vist i figuren her-

over (A8aC3bc). Det bekræfter det ovenfor nævnte mønster ved at uddannervirksomhederne 

generelt er større end de virksomheder, der beskæftiger de faglærte, om end der igen viser 

sig markante forskelle mellem uddannelserne med hensyn til virksomhedernes størrelser.  

Mobilitet og karriereveje på tværs af brancher  

Et centralt spørgsmål som dette projekt stiller er, hvad personer der gennemfører en teknisk 

erhvervsuddannelse, bruger den til bagefter. Det har vi blandt andet undersøgt ved se på, 

hvor mange der bliver i den branche, hvor de er uddannet, og hvor mange der skifter til an-

dre brancher.  

Via udtræk fra Danmarks Statistik blev det undersøgt, hvilke brancher årgang 2001 blev ud-

dannet i. Det skete ved at identificere den branche, hvor de var beskæftiget i år 2000, året 

før de afsluttede erhvervsuddannelsen. Dernæst blev det undersøgt, i hvilken branche de var 

beskæftiget i henholdsvis år 2002 og 2006. Det giver et billede af, hvor mange der har skiftet 

branche henholdsvis et år og fem år efter at de har afsluttet uddannelsen.  

Resultatet er vist i figuren herunder (C5ad) som har opgjort de mest markante skift som er 

dem, der finder sted mellem arbejdsmarkedets 9 hovedbrancher (Industri, Bygge & Anlæg, 

Handel, Service, m.v.). Den vedrører altså ikke skift mellem forskellige delbrancher inden for 

industrien. Den viser, hvor mange skift lærlinge fra hver af de 10 uddannelser i gennemsnit 

har foretaget i perioden i forhold til 2002 og 2006 i procent af hvor mange lærlinge der var i 
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år 2000 i pågældende uddannelse. Tallene siger ikke noget om antallet af personer der har 

skiftet, da nogle kan have skiftet mere end en gang i perioden.  

 

C5ad. Andel der skifter branche fra 2000 til 2002 og fra 2000 til 2006 
(mellem 9 hovedgrupper) 
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Søjlerne helt til venstre viser, at allerede et år efter afslutningen af uddannelsen har i gen-

nemsnit en fjerdedel skiftet hovedbranche. Og 5 år efter afslutning af uddannelsen har 37 % 

skiftet hovedbranche – altså næsten 4 ud af 10 personer fra årgangen. Det må siges, at være 

en stor andel set i forhold til især erhvervsuddannelsernes ret specifikke faglige profiler. Man 

kan dig ikke ud af disse tal se, hvor mange der får nye arbejdsfunktioner, når de skifter bran-

che, da Danmarks Statistiks opgørelser heraf (DISCO-koder) ikke er tilstrækkeligt dækkende.  

Figuren viser, at de uddannelser, hvor en stor andel er skiftet efter ét år, også har en stor 

andel der er skiftet efter 5 år. I en mindre uddannelse som Data & Kommunikation har i gen-

nemsnit over halvdelen i løbet af de 5 år skiftet til en anden hovedbranche, især til ’Finansie-

ringsvirksomhed & forretningsservice’ jævnfør bilag D1a. Modsat ser vi igen, at plast og indu-

strioperatør har få skift, hvilket hænger sammen med personernes højere alder og de store 

virksomheder. Mekanikere ligger kun lidt over gennemsnittet for alle og lavere end data & 

kommunikation, elektronik og automatik.  
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Hvilke brancher skifter de mest fra?  

De mange skift mellem hovedbrancher, som er vist ovenfor, indikerer at mange personer 

med en teknisk erhvervsuddannelse både uddannes og beskæftiges i andre hovedbrancher 

end i industrien. Spørgsmålet er nu, om der er forskelle på mobiliteten i forhold til, hvilken 

branche man er uddannet i. Resultatet er vist i figuren herunder (A9aB1a).  
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A9aB1a Mobilitetsgrad mellem hovedbrancher for 2001-06 
opgjort ud fra den branche der har uddannet lærlingen 

Summerede antal skift i forhold til antal personer uddannet i branchen.

Landbrug & fiskeri,  m.v. er under 20 personer i år 2000

Den viser det gennemsnitlige antal skift pr person fra årgangen, som er uddannet i den givne 

hovedbranche. For eksempel har 3 ud af 4  uddannet inden for offentlig service, skiftet ho-

vedbranche en gang i perioden, mens i gennemsnit alle uddannede i Bygge- og anlæg har 

skiftet. Når tallene er større i denne figur end i den forrige figur (C5ad), skyldes det, at der er 

anvendt det summerede antal skift i perioden 2001-6, mens den forrige figur blot opgjorde 

antallet af personer, der var i en anden hovedbranche i 2006 og 2002 i forhold til 2000.  
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Vi har nu vist, at der er stor forskel på mobiliteten både i forhold til, hvilken uddannelse man 

har og hvilken branche man er uddannet inden for. I Bilag A9a-B1a er de to faktorer samlet i 

en tabel, hvoraf de mere specifikke mobilitetsmønstre fremgår. Tabellen viser for eksempel, 

at kun hver anden i elektronik, som er uddannet i det offentlige (49,2 %) har skiftet, mens 

det gælder for 90,4 % af de tekniske designere, som er uddannet i det offentlige. Og indu-

strioperatører uddannet inden for Bygge og Anlæg skifter dobbelt så hyppigt som de industri-

operatører, som er uddannet inden for Energi & Vand. 

A9aD1ad. Årgang 2001s procentvise fordeling på hovedbrancher 
i 2000, 2002 og 2006 
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Eksport af faglærte 

Med udgangspunkt i den store mobilitet, som vi har set mellem hovedbrancher, kan man 

spørge, om der er brancher, der uddanner flere, end de efterfølgende beskæftiger. Og er der 

omvendt nogle brancher der ’importerer’ faglærte, som er uddannet i andre hovedbrancher? 

Spørgsmålet er parallelt til det spørgsmål, vi behandlede om vandringer mellem små og store 

virksomheder tidligere.  

For at svare på det, har vi opgjort, hvor stor en andel af årgangen, der er beskæftiget i hver 

af hovedbrancherne i henholdsvis 2000 (hvor de var i lære), i 2002 og 2006. Resultatet er 

vist i søjlediagrammet ovenfor (A9aD1ad). Det fremgår klart her, at der er tale om en netto 

import og eksport af faglærte mellem brancherne. Nederst i søjlerne ses det, at godt halvde-

len (52 %) af årgangen er uddannet inden for industrien, men at kun 42 % er beskæftiget i 

industrien fem år efter afslutningen af uddannelsen. Industrien uddannede altså betydeligt 
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flere end den beskæftigede. I absolutte tal blev der uddannet 1991 personer, men i 2006 

beskæftiget 1519, altså 472 personer mindre.  

Figur D1a. Ændring fra 2000  til 2002  og fra 2000 til 2006 i antal beskæftigede personer
fordelt på 9 brancher i absolutte tal

Ia
lt;

 -2
72

Ia
lt;

 -5
02 La

nd
br

ug
, f

is
ke

ri,
 rå

st
of

ud
vi

nd
in

g;
 4

7

La
nd

br
ug

, f
is

ke
ri,

 rå
st

of
ud

vi
nd

in
g;

 3
0

In
du

st
ri;

 -4
57

In
du

st
ri;

 -4
72

E
ne

rg
i- 

og
 v

an
df

or
sy

ni
ng

; -
3 6

E
ne

rg
i- 

og
 v

an
df

or
sy

ni
ng

  -
41

B
yg

ge
 o

g 
an

læ
g;

 1
68

B
yg

ge
 o

g 
an

læ
g;

 6
2

H
an

de
l, 

ho
te

l &
 re

st
. -

37
3

H
an

de
l, 

ho
te

l &
 re

st
.  

-3
44

Tr
an

sp
or

t, 
po

st
 o

g 
te

le
   

 9
3

Tr
an

sp
or

t, 
po

st
 o

g 
te

le
   

 7
2

Fi
na

ns
ie

rin
g 

og
 fo

rre
tn

in
gs

se
rv

ic
e 

   
18

8

Fi
na

ns
ie

rin
g 

og
 fo

rre
tn

in
gs

se
rv

ic
e;

 1
05

O
ffe

nt
lig

e 
og

 p
er

so
nl

ig
e 

tje
ne

st
er

   
   

84

O
ffe

nt
lig

e 
og

 p
er

so
nl

ig
e 

tje
ne

st
er

; 9
8

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

1 2

Søjlen 'I alt' viser hvormange der samlet er gået ud af beskæftigelse siden 2000 (værnepligt, ledige, uddannelse, m.v.)

Ændring fra 2000  til 2002 Ændring  fra 2000 til 2006

Hvor er de så gået hen når de har forladt industrien? På figuren herover(D1a) fremgår det 

hvilke hovedbrancher, der har eksporteret og hvilke der har importeret faglærte med en tek-

nisk erhvervsuddannelse, som blev uddannet i 2001. Figuren viser netto-tilgang og afgang af 

personer fra de 8 hovedgrupper af brancher. Udgangspunktet er den branche, hvor personen 

er uddannet, det vil sige den branche som uddannervirksomheden tilhørte. Når der samlet er 

en afgang (den stribede søjle ’i alt’ til venstre i figurerne), skyldes det, at en del af årgangen 

ikke er i beskæftigelse (ledige, fuldtidsuddannelse, m.v.). Tallene er opgjort for både 2002 og 

2006.  

Den største importør af faglærte med en teknisk erhvervsuddannelse fra årgang 2001 er Fi-

nansiering og Forretningsservice. Det ses, at også Bygge & Anlæg har haft en stigende til-

gang, hvilket hænger sammen med den hastige vækst i byggeaktiviteten i perioden. Bygge & 

Anlæg uddannede kun få med en teknisk erhvervsuddannelse i 2001 (142 personer), men 

beskæftigede i 2006 mere end dobbelt så mange (310 personer) – en samlet import fra år-

gang 2001 på 168 personer.  
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Udover industrien er det ’Handel, m.v.’, som uddanner flere end den beskæftiger. Det er pri-

mært mekanikere, der søger herfra over i andre brancher. Af de 1011 lærlinge, der var i lære 

i 2000 i ’Handel, m.v.’ (som omfatter autoværksteder og forhandlere) var der i 2006 kun 597 

tilbage – en eksport på 414 mekanikere. I bilag D1a er vises vandringerne for hver enkelt 

uddannelse.  

Skift mellem hovedbrancher og delbrancher 

En begrænsning i denne undersøgelse af de faglærtes karriereveje på arbejdsmarkedet er, at 

Danmarks Statistiks definition af brancher går på tværs af de delarbejdsmarkeder som de 

tekniske erhvervsuddannelser retter sig imod. En lastvognsmekaniker i en virksomhed under 

industrien beskæftiger sig ofte med det samme som en lastvognsmekaniker ansat i en virk-

somhed i hovedbranchen ’Handel, m.v.’. Det kan på nogle områder være lidt tilfældigt om 

virksomheder i statistikken er placeret det ene eller andet sted, og dermed om et jobskifte 

indebærer et skifte af branche.  

Da inddelingen i hovedbrancher er meget grov, har vi også undersøgt mobiliteten på tværs af 

brancheskel på et lavere niveau med en finere brancheinddeling, nemlig med henholdsvis 27 

og 111 delbrancher. Det er her blevet opgjort, hvor mange skift der summeret har været i 

perioden 2001-6 på tværs af delbrancher for hver af de ti uddannelser, og det er sat i forhold 

til antall personer uddannet i 2001 i de pågældende uddannelser. Resultatet er vist nedenfor 

(figur B1aB1bB1c), der viser det gennemsnitlige antal skift per person i perioden.  

B1aB1bB1c Antal skift 2001- 06 mellem brancher i forhold til antal personer i 
uddannelsen på henholdsvis 9, 27 og 111 branchegruppeniveau
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Det generelle mønster er ret ens for alle tre niveauer af brancheinddeling. Mobiliteten mellem 

delbrancher varierer nogenlunde med mobiliteten mellem hovedbrancher. Der er dog variati-

oner, som for eksempel Industriteknik og Værkstøjsmager, som ligger under gennemsnittet 

med hensyn til skift mellem hovedbrancher, men højt med hensyn til skift mellem delbran-

cher. De bevæger sig ofte rundt mellem forskellige industribrancher, men mindre hyppigt helt 

ud af industrien.  

Vi har for hver af de 10 uddannelser opgjort de 10 delbrancher, der i 2000 uddannede flest 

og i 2006 beskæftigede flest – se bilag A9c. Det fremgår her, at uddannelsesvirksomhederne 

er mere koncentreret på enkelte delbrancher end de virksomheder der beskæftiger de faglær-

te fra årgang 2001. Det gælder selv, når man tager højde for at antallet af beskæftigede er 

mindre end antallet af personer under uddannelse. Det tyder på, at selvom uddannelserne 

ofte er knyttet til bestemte delbrancher, så finder de færdigtuddannede beskæftigelse i man-

ge andre delbrancher.  

Brancheskift for elektronik, automatik og data kan ifølge konsulenten på området skyldes, at 

virksomhederne ofte skifter branchekode og at disse vil tælle som skift. Desuden viser de 

mange skift, at man med en uddannelse inden for data og kommunikation kan få job i mange 

forskellige typer af virksomheder og brancher, hvor der er IT-netværk, der skal supporteres 

eller programmeres.  Der er ikke stor forskel på opgaverne, hvad enten det er en produkti-

onsvirksomhed inden for industrien, en rådgivningsvirksomhed eller en offentlig institution. 

Desuden tager uddannelsen til for eksempel datatekniker 5 ½ år og det betyder at de nyud-

lærte har været i samme virksomhed i en længere periode, end de fleste andre erhvervsud-

dannelser, der kun varer 4 år. Dette kan være motivation for at prøve en ny virksomhed efter 

5 ½ år samme sted.   

Som tidligere vist, er der en stærk uddannelsestradition inden for industriens virksomheder. 

Inden for blandt andet mekaniker- og smedeområdet, er der mange mindre virksomheder, 

der ikke kan fastansætte alle deres lærlinge, og derfor søger mange nyudlærte fra mindre 

virksomheder nye veje, når de er udlært.  

Den høje andel der skifter i mekanikeruddannelsen kan desuden, ifølge konsulenten, skyldes, 

at en del unge har taget det forkerte uddannelsesvalg fra starten, da mange vejledes ind i 

uddannelsen, fordi den er kendt af både de unge selv og af uddannelsesvejlederne.  

Udvalget for Teknisk Designer peger på, at tallene her viser, at uddannelsen giver gode job-

muligheder i mange forskellige brancher. En teknisk designer arbejder både inden for frem-

stillingsindustrien, bygge og anlæg, entreprenør, rådgivende ingeniørvirksomheder og kom-

muner, og det giver meget forskellige jobmuligheder og mulighed for at skifte mellem mange 

brancher. 
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Tilsvarende gør konsulenten for plastmageruddannelsen opmærksom på, at plastmagere bru-

ges i mange forskellige brancher (industri, bygningskonstruktion, emballage, energi osv.).  

Der var mangel på uddannede plastmagere i 2000 og derfor har virksomhederne forsøgt at 

holde på deres uddannede folk. Typisk vil det være sådan, at de voksne bliver i virksomhe-

den, mens unge bevæger sig rundt geografisk og mellem brancherne.  

Det er generelt for Industriens Uddannelser, at der er mange virksomheder, der har en politik 

om, at de ikke beholder deres lærlinge efter de er ansat, da de mener, de skal ud og prøver 

noget andet. Mange virksomheder bruger lærlingetiden til at screene lærlingene for derefter 

at udvælge de dygtigste til fastansættelse efter endt læretid. Derudover er der mange mindre 

virksomheder, der uddanner lærlinge, men som ikke har kapacitet til at ansætte lærlingene 

bagefter, hvorfor der vil blive mange brancheskift fra de mindre virksomheder. Men generelt 

er der en stor uddannelsestradition i de virksomheder, der uddanner lærlinge inden for indu-

strien, men ikke alle ansættes efter endt læretid og der vil derfor være forholdsvis mange 

skift. 

Skift af A-kasse 

Som nævnt siger undersøgelsen af karriereveje på tværs af brancher ikke noget om, hvorvidt 

personerne også har skiftet arbejdsopgaver. For at få en indikation på dette, har vi under-

søgt, hvor mange personer, der har skiftet A-kasse i perioden, efter at de har afsluttet deres 

uddannelse. Resultatet er vist i figuren her (B3a), som opgør antallet af personer, der skifter i 

forhold til det samlede antal personer i pågældende uddannelse i årgangen. Det fremgår, at 

knap halvdelen af alle (1815 personer) faktisk har skiftet A-kasse. Det antyder, at en betyde-

B3a. Andel som har skiftet akasse i perioden 2002-2006 
i procent af alle i hver uddannelse 
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lig del af de brancheskift vi har fundet, også indebærer ændringer i arbejdsfunktioner. D

gælder oplagt for de 51 der er skiftet til Ingeniørerne og de 93 der er skiftet til en af A-

kasserne for selvstændige. Derimod er det ikke sikkert, at det gælder for de 216,

et 

 som har 

skiftet til nogle af de ’ikke-faglige’ A-kasser (Kristelige, Danske Lønmodtagere).  

, når vi sammenligner år-

gangens medlemskab i henholdsvis 2002 og 2006 (figur C6a+b). 
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ledere, og de som læser videre til for eksempel ingeniør eller produktionsteknolog.  

Ledighed  

e 

 

erne i spørgeskemaundersøgelsen svarer, 

at deres jobskifte skyldes, at de blev afskediget. 

Vi har opgjort, hvilke A-kasser der taber og hvilke der vinder netto

 C6a+b. Ændring i antallet af medlemmer i Akasser fra 'årgang 2001' fra 2002 til 2006 
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ASE-a-kasse for Selvstændige
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Tilgang og afgang fra A-kasser i absolutte tal
 

Den store taber er Metalarbejderne, som har haft en nettoafgang fra årgang 2001 på over 

500 medlemmer. Det indikerer, at en hel del af de, der skifter væk fra industrien over til a

dre brancher, også skifter stillingstype og arbejdsopgaver.  Det gælder især de der b

Hvor let har de nyuddannede haft ved at finde beskæftigelse og hvor meget ledighed har d

haft i de første 5 år efter afslutning af uddannelsen? For at belyse dette spørgsmål, har vi 

undersøgt omfanget af ledighed opgjort på ledighedsgrader for hele perioden (figur B2a) ne-

denfor.  Det fremgår, at over halvdelen af ledigheden består af kortere ledighedsperioder, der

må betragtes som såkaldt skifteledighed, det vil sige forbigående ledighed i forbindelse med 

jobskifte – især ufrivilligt jobskifte. 28 % af deltag
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B2a Summeret ledighedsgrad 2002-2006 
fordelt på intervaller for de 10 uddannelsesgrupper
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Figuren viser den samlede ledighed for hele perioden opdelt på intervaller
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Denne korterevarende ledighed kan ikke betragtes som problematisk, men kan ses som en 

støtte til den store mobilitet og de mange jobskift, som undersøgelsen påviser. Det fremhæ-

ves ofte som en styrke ved det danske arbejdsmarkeds såkaldte ’flexicurity’ model, at et rela-

tivt velfungerende system for understøttelse ved ledighed fremmer fleksibiliteten på arbejds-

markedet.  

 

DS 1. Ledige metalarbejdere mænd/kvinder i pct. af samtlige 
forsikrede 2000-06
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Der er også uddannelser, hvor en større andel har haft længerevarende ledighedsperioder, 

især teknisk designer. Det kan blandt andet skyldes, at der her er en større andel af kvinder. 

Kvinderne inden for Metalarbejdernes A-kasse har generelt en noget højere ledighed end 

mandlige metalarbejdere – i perioder dobbelt så høj, hvilket antyder, at kvinder har vanskeli-

gere ved at finde beskæftigelse på området end mænd.  
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Fra lærling til udlært og faglært  

Ved siden af de registerbaserede opgørelser, har vi også i spørgeskemaundersøgelsen spurgt 

hvordan årgangen oplevede situationen, da de afsluttede deres uddannelse (figur S6). Som 

tidligere nævnt fortsatte over halvdelen af dem i samme virksomhed – selvom det for mange 

kun var i en kortere periode. Desuden angiver 2/3 af svarpersonerne, at de fik job inden for 

deres fagområde. Og af figur S11 fremgår det, at kun 13% oplyser, at de slet ikke har arbej-

det inden for fagområdet i perioden fra de afsluttede uddannelsen i 2001 til 2006. Det er en 

indikation af, at uddannelserne har en høj faglig relevans og anvendelighed. Samtidig angiver 

mindre end hver tiende, at de oplevede, at det var svært at få job inden for deres specifikke 

fagområde (speciale). Dog er det kun godt hver fjerde, der mener, at der ligefrem var mange 

forskellige jobmuligheder inden for deres specifikke fagområde.  

 

S6. Efter afslutningen af min tekniske erhvervsuddannelse i 2000 eller 2001
      oplevede jeg:
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Samlet set tyder dette på, at selvom mange af de tekniske erhvervsuddannelser har en ret 

specifik faglig profil, så har det ikke for årgang 2001 skabt vanskeligheder med at finde ar-

bejde inden for fagområdet. Samtidig viser den høje mobilitet, at uddannelserne trods deres 

specifikke faglige indhold, giver muligheder for jobs inden for andre områder. Det ses blandt 

andet at en stor andel (24%) fik deres første job udenfor deres fagområde.  

For at komme nærmere, hvad årgang 2001 har brugt deres uddannelse til i femårs perioden 

efter at de blev færdige med uddannelsen, har vi i spørgeskemaet stillet dem nogle spørgs-

mål herom. Svarene er vist i figur S11. Langt de fleste (83%) angiver, at de har arbejdet 

inden for fagområdet i løbet af de fem år. Det giver en klar indikation af, at uddannelserne 

helt overvejende fører til beskæftigelse inden for de fagområder, som de retter sig imod. 

Ganske mange (40%) oplyser dog også, at de har haft arbejde udenfor fagområdet i perio-
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den. Og kun halvdelen angiver, at de i dag har arbejde inden for det fagområde, hvor de er 

uddannet (figurS14).  

 
S11. Hvilke typer job har du haft i perioden 2000-2008?
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Der er en betydelig mobilitet både opad og nedad. Mere end hver sjette fra årgangen (17%) 

angiver, at de har arbejdet som ufaglærte på et tidspunkt i perioden og 4% har fortsat et 

ufaglært arbejde. Desuden oplyser 8%, at de har været selvstændige i perioden fra 2001-6. 

Mere end hver fjerde (27%) oplyser, at de har arbejdet som ledere, og 11% angiver, at de er 

leder i dag (figur S14). Det indikerer at en betydelig andel af mellemlederne inden for områ-

det bliver rekrutteret internt blandt de faglærte, og at vejen til disse lederjobs også er åben 

for yngre medarbejdere med relativt få års erfaring.  

S14. Hvilket job har du nu (jan. 2009)?
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For eksempel fortæller en af interviewpersonerne, at han fra den ene dag til den anden skulle 

overtage jobbet som værkfører i sin afdeling. Det klarede han udmærket, selvom han aldrig 

havde brugt en e-mail og ikke kunne skrive en ansøgning til jobbet.  

Hver ottende (13%) angiver, at de har arbejdet i udlandet. Det antyder, at der kunne være 

behov for bedre tilbud om fremmedsprog – eventuelt i tilknytning til de faglige efteruddannel-

seskurser. En af interviewpersonerne fortalte, at han allerede som lærling var med i udlandet 

på servicearbejde og var tvunget til at begå sig på tysk. En anden fortæller, at det slagteri 

hvor han er ansat, har mange arbejdere, som ikke taler dansk, og det giver ham behov for at 

tale engelsk eller tysk.  

Mere krævende eller mere rutineprægede opgaver?  

Undersøgelsen har søgt at få et billede af hvordan det job som årgang 2001 har fem år efter 

afslutningen af uddannelsen, passer med deres uddannelse. I spørgeskemaet stillede vi dem 

nogle spørgsmål om kvalifikationsniveauet i deres nuværende job. Svarene er vist i figur S15. 

De viser at 2/3 ofte eller meget ofte arbejder med opgaver på et niveau, der svarer til det 

som uddannelsen kvalificerede dem til. Noget over halvdelen (58%) giver udtryk for, at de 

ofte arbejder med opgaver der er mere krævende, mens 43% angiver at de ofte eller meget 

ofte arbejder med mere rutineprægede opgaver. Dette indikerer, at niveauet i uddannelsen 

generelt passer godt overens med det efterfølgende arbejde og at de fleste efter fem år ofte 

beskæftiger sig med opgaver på et mere avanceret niveau. Der er dog samtidig 4 ud af 10 

som ofte beskæftiger sig med opgaver, som er mere rutineprægede end uddannelsen lægger 

op til. Sammen med vores interviews peger det på at, de fleste har gode muligheder for læ-

ring og udvikling på arbejdspladsen, men at der samtidig er en ikke ubetydelig andel af jobs 

(15-20%) med få muligheder for faglig udvikling. 

S15. Hvor ofte løser du følgende opgaver i dit nuværende job?
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Sammenfatning  

Ud af hver 10 nyuddannede fortsætter de 6 umiddelbart ansættelsesforholdet i uddannervirk-

somheden, mens 3 fortsat er ansat året efter, og i gennemsnit er halvanden ansat i virksom-

heden efter fem år.  

Der er ikke tegn på, at de 14% som forbliver i samme virksomhed i årene efter afslutningen 

af uddannelsen, er endt i en blindgyde, idet mange skifter job internt og blandt andet får 

opgaver med ledelse og planlægning. Det er især industrioperatører og plastmagere som ofte 

forbliver i den virksomhed, hvor de er uddannet.  

Næsten lige så mange mekanikere, som andre fra årgang 2001 er ansat i uddannervirksom-

heden et år efter afslutningen af uddannelsen. Det taler imod antagelsen om, at de små au-

toværksteder hyppigere end andre ansætter lærlinge som billig arbejdskraft.  

Virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte bærer den største del af opgaven med at ud-

danne lærlinge, idet 4 ud af 10 lærlinge uddannes i disse virksomheder. Virksomheder med 

under 50 ansatte beskæftiger dog en lige så stor andel af årgangen, som den andel disse 

virksomheder har uddannet. Der er derfor ikke tale om, at de små og mellemstore virksom-

heder bærer en større omkostning ved uddannelse af lærlinge, end de større virksomheder 

set udfra årgang 2001. 

Store virksomheder med over 200 ansatte uddannede en større andel (27%) af årgangen end 

de efterfølgende beskæftigede (22%).  

Blandt mekanikerne er dog over 80% udlært i virksomheder med under 50 ansatte. Her ses 

et mønster, hvor de bevæger sig fra de mindre til de større virksomheder. Den del af årgan-

gens mekanikere, der i 2006 arbejder i større virksomheder (over 50 ansatte) er dobbelt så 

stor som den andel, der bliver uddannet i større virksomheder.  

Inden for automatik og proces er mønstret, at de største virksomheder uddannede langt over 

halvdelen af årgang 2001, men at de kun beskæftigede en tredjedel af dem efter fem år. For 

denne uddannelse og for industrioperatører beskæftiger de mindre virksomheder med 10 til 

50 ansatte flere, end de uddanner. 

Året efter afslutningen af uddannelsen, har i gennemsnit en fjerdedel skiftet til en anden ho-

vedbranche. Og 5 år efter afslutning af uddannelsen har næsten 4 ud af 10 personer skiftet 

hovedbranche, hvilket må siges at være en stor andel set i forhold til erhvervsuddannelsernes 

specifikke faglige profiler. 

3 ud af 4 der er uddannet inden for offentlig service, har skiftet hovedbranche en gang i peri-

oden, mens alle uddannet i bygge- og anlægsbranchen har skiftet en gang i gennemsnit.  
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Forskelle mellem de ti uddannelser med hensyn til mobiliteten mellem hovedbrancher svarer 

til forskelle i mobiliteten mellem delbrancher (27 og 111 brancheinddelinger).  

Næsten halvdelen (1815 personer) af alle i årgangen har skiftet A-kasse fra 2001 til 2006, 

hvilket tyder på, at mange brancheskift er forbundet med skift af arbejdsfunktioner. Den 

største afgang findes hos Metalarbejderne med en nettoafgang på over 500 medlemmer.  

Hovedparten af ledigheden er korterevarende og kan betragtes som skifteledighed i forbin-

delse med jobskifte. Enkelte uddannelser har en større andel med længerevarende ledigheds-

perioder (især teknisk designer), og kvinder har en betydelig større ledighed end mænd. Det 

indikerer, at kvinderne har vanskeligere ved at finde beskæftigelse på de mandsdominerede 

fagområder.  

Industrien uddannede betydeligt flere end den efterfølgende beskæftigede – i absolutte tal 

blev der uddannet 1991 personer, men i 2006 beskæftiget 1519, altså 472 personer mindre. 

Godt halvdelen (52%) af årgang 2001 med en teknisk erhvervsuddannelse er uddannet inden 

for industrien, men kun 42% er beskæftiget i industrien fem år efter afslutningen af uddan-

nelsen.  Den største importør af faglærte med en teknisk erhvervsuddannelse fra årgang 

2001 er inden for branchen Finansiering og Forretningsservice, ligesom også Bygge- og  An-

læg har haft en nettotilgang.  

Også hovedbranchen Handel, m.v. uddanner flere, end den beskæftiger. Det er primært me-

kanikere, der søger herfra over i andre brancher. Af de 1011 lærlinge, der var i lære i 2000 i 

Handel, m.v. (som omfatter autoværksteder og forhandlere) var der i 2006 kun 597 tilbage – 

en eksport på 414 mekanikere. 

Langt de fleste (83%) fra årgang 2001 angiver, at de har arbejdet inden for fagområdet i 

løbet af de fem år efter afslutningen af uddannelsen. Ganske mange (49%) oplyser dog også, 

at de har haft arbejde udenfor fagområdet i perioden, og 13% oplyser at de slet ikke har 

arbejdet inden for fagområdet i perioden.  

Der er en betydelig mobilitet både opad og nedad. Mere end hver sjette fra årgangen (17%) 

angiver, at de på et tidspunkt i perioden har arbejdet som ufaglærte, og 4% har i 2009 et 

ufaglært arbejde. Desuden oplyser 8%, at de har været selvstændige i perioden fra 2001-6. 

Mere end hver fjerde (27%) oplyser, at de har arbejdet som ledere, og 11% angiver, at de er 

leder i 2009.  

Hver ottende (13%) svarer, at de har arbejdet i udlandet, hvilket antyder et behov for bedre 

tilbud om efteruddannelse i fremmedsprog.  

To tredjedele af årgangen  arbejder ofte eller meget ofte med opgaver på et niveau, der sva-

rer til det, som uddannelsen kvalificerede dem til. Noget over halvdelen (58%) svarer, at de 
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ofte arbejder med opgaver der er mere krævende, mens 43% svarer, at de ofte arbejder med 

rutineprægede opgaver.  

Generelt kan det konkluderes, at en del af uddannelserne er stærkt knyttet til bestemte del-

brancher, men at de færdiguddannede er meget mobile. Deres beskæftigelse er ikke særlig 

brancheafhængig og er meget alsidig med hensyn til brancher.  

 

9. Efter- og videreuddannelser for årgang 2001  
 
Efteruddannelse kan både være en støtte til faglig udvikling i det givne job og åbne for nye 

karriereveje ved skifte til andre virksomheder og brancher. I dette afsnit ser vi på omfanget 

af efter- og videreuddannelse og årgang 2001s motiver for at deltage – eller ikke at deltage - 

i kurser og uddannelser.  

Over halvdelen af årgangen angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de oplevede at der var 

gode muligheder for efteruddannelse og videreuddannelse, da de afsluttede deres erhvervs-

uddannelse (figur S6).  

Næsten 80% angiver, at de faktisk har deltaget i efteruddannelse i femårs-perioden efter at 

have afsluttet uddannelsen, mens 19% svarer, at de ingen kurser eller uddannelse har delta-

get i (figur S16). Vores interviews viste, at kurserne ofte omfattede kortere interne kurser i 

virksomheden og leverandørkurser.  

S16. Hvilke kurser og/eller uddannelser har du taget siden du blev 
færdig med din erhvervsuddannelse i 2000 eller 2001?

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

Kurser (faglige og almene)

videregående uddannelser KVU, MVU, LVU

Påbegyndt uddannelse

Ingen kurser/uddannelse
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I den registerbaserede undersøgelse indgår et dataudtræk, som belyser hvilke typer af of-

fentligt finansieret efteruddannelse, der anvendes af personer med de ti tekniske erhvervsud-

dannelser. Resultatet fremgår af figur B4, som overordnet viser, at aktiviteten i gennemsnit 

er på 5-6 dage pr person pr år i årgangen. Udover den offentligt finansierede efteruddannelse 

kommer den private efteruddannelse, som ikke indgår i Danmarks Statistiks opgørelser.  
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Der har generelt været et stærkt fald i efteruddannelsesaktiviteten inden for industrien i peri-

oden 2001-2008 pga. travlhed på arbejdsmarkedet og lav ledighed. Dette betyder, at efter-

uddannelsesaktiviteten for årgang 2001 er præget af denne konjunkturudvikling, og at efter-

uddannelsesniveauet er lavere i denne periode sammenlignet med andre perioder.  

B4. Omfanget af efteruddannelse fordelt på de ti uddanelser - 
gennemsnitligt antal kursusdage pr person
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Søjlerne viser også, at der er betydelige forskelle mellem de ti uddannelser med hensyn til 

omfanget af offentlig efteruddannelse, og hvor stor en del der ligger inden for Metalindustri-

ens og Industriens område. Det ses at tekniske designere og data og kommunikation anven-

der disse efteruddannelser i meget ringe udstrækning, mens smede og industriteknikere an-

vender dem ret ofte. Det kan blandt andet skyldes, at der er mange obligatoriske certifikat-

kurser på det smedetekniske område. 

Den lave aktivitet for efteruddannelse på dataområdet, kan ifølge konsulenten skyldes, at de 

relevante efteruddannelsesmuligheder inden for området oftest er firmabetalte certificerings-

kurser, der ikke udbydes i offentligt regi. Det er svært at udbyde kurser i AMU, der er opdate-

ret inden for dataområdet, da udviklingen inden for området går meget stærkt. Desuden har 

travlhed i virksomhederne været en barriere for efteruddannelse de senere år. Der findes 4 

skoler der udbyder AMU-kurser inden for området og de gennemfører ofte specifikke skræd-

dersyede forløb for virksomhederne. Konsulenten mener, at efteruddannelsesaktiviteten ho-

vedsageligt omfatter erhvervelse af Cisco-certifikater, som skal fornyes hvert 3 år. Eleverne 

kan først erhverve sig certifikatet, når de er færdige med uddannelsen, og det kræver, at 

deres virksomhed eller de selv betaler for certificeringen.  

Hvad angår tekniske designere, mener udvalget, at årsagen til at det lavere niveau af offent-

lig efteruddannelse på området skyldes at behovet primært vedrører opkvalificering i CAD-

værktøjer. Mange virksomheder bruger deres egne systemer og anvender leverandørkurser, 
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fordi der ikke bliver udbudt AMU-kurser i deres specifikke systemer. Ofte køber virksomhe-

derne et kursus af en leverandør til hele virksomheden, og derfor anvender virksomhederne 

ikke i så høj grad AMU. Udvalget mener, at man bør kigge på om disse CAD-kurser kan ud-

bydes i AMU – eksempelvis ved at de enkelte skoler specialiserer sig i et eller to systemer, så 

virksomhederne kan vælge AMU-kurser alt efter hvilken skole deres system udbydes på.   

Når plastmagerne sammen med Industrioperatører er de største brugere af AMU-

efteruddannelse, skyldes det, at AMU er velkendt i plastindustrien, og at efteruddannelse 

giver plastmagere mulighed for at skifte profil og speciale og dermed at skifte branche. 

Industrioperatørerne i forsyningsvirksomhederne bruger certificeringskurser og i medicinalin-

dustrien anvendes opdateringer vedrørende hygiejne. Desuden ses industrioperatørerne fort-

sat som ikke-faglærte, der bruger AMU som efteruddannelse.  

Den vigtigste begrundelse for kurser og uddannelse, som angives af 74% af årgangen, er at 

deltagerne ønsker at blive dygtigere til deres nuværende arbejde (figur S17).  

S17. Jeg har deltaget i kurser og/eller videreuddannelse
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For at få mulighed for at få et job i udlandet

for at få mulighed for at få job som leder

fordi jeg bliver opfordret til det af virksomheden

fordi jeg kan lide at lære nyt og videreuddanne mig

Survey N 626 - der var mulighed for f lere svar samtidigt, derfor er summen over 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette tyder på, at  kurser og uddannelse ikke primært anvendes i forbindelse med jobskifte. 

Der er dog også 4 ud af 10 som svarer, at de tog kurser eller uddannelse for at få et andet 

job inden for fagområdet, og en fjerdedel af årgangen svarer, at de gjorde det for at få et job 

udenfor fagområdet. Dette tyder på, at efteruddannelse spiller en vigtig rolle som støtte for 

den høje mobilitet, som vi har fundet. Desuden giver 2/3 af alle der deltager i kurser udtryk 

for, at de gør det fordi de kan lide at lære nyt og uddanne sig. Det tyder på, at et flertal har 

en høj fagidentitet med orientering mod faglig udvikling.  
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Svarene i figur S16 betyder, at knap halvdelen ikke opfattede deres muligheder for kurser og 

uddannelse som gode. Vi har spurgt de 19% som ikke har deltaget i kurser, hvilke årsager 

der var til dette. Svarene fremgår af figur S18.  

S18. Jeg har ikke deltaget i kurser fordi:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

der ikke er tradition i virksomheden for at tage kurser

der har været for travlt i virksomheden

der er ingen relevante kurser for mig

jeg ikke har brug for kurser i mit nuværende job

jeg er ikke motiveret for at gå i skole

Andet

Survey N 82 - der var mulighed for f lere svar samtidigt, derfor er summen over 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Den hyppigste årsag, som angives af knap halvdelen, er at der ikke har været tid til det i 

virksomhederne. Det bekræftes af vores interviews, hvor mange fortæller at virksomhederne 

ikke tilskynder til ekstern efteruddannelse, blandt andet på grund af mangel på tid. En spids-

formulerer det sådan: ”vi bliver lovet kurser, når vi får tid; men når vi får tid, så skal vi fy-

res!”. Andre peger på, at virksomhederne er tilbageholdende med at anvende eksterne kur-

ser, fordi det er for dyrt.  

Desuden mener nogle interviewpersoner, at virksomhederne er bange for at dygtiggøre med-

arbejderne, fordi det vil give de ansatte bedre muligheder for at søge job andre steder. En 

tredjedel af de, som ikke har deltaget i kurser, begrunder det med, at der ikke er tradition i 

virksomheden for kurser.  

Det gælder dog langtfra alle virksomheder. En tredjedel af årgangen angiver, at de er blevet 

opfordret af virksomheden til at deltage i kurser og uddannelse, og hver femte mener, at det 

var nødvendigt for at forblive i den nuværende stilling. I interviewene fremhæves det, at de 

forventes at deltage i systematisk efteruddannelse for eksempel i forbindelse med jobskifte, 

der kræver certificering til vindmøllemontør, eller ved indførelsen af ny teknologi.  

Der tegnes således et meget sammensat billede af virksomhederne og de ansattes brug af 

efteruddannelse. En del virksomheder bruger systematisk og omfattende efteruddannelse af 

de ansatte, mens andre tilsyneladende ingen aktivitet har haft i perioden. Det hænger uden 

tvivl sammen med, at virksomhederne har haft særdeles travlt, og at ledigheden især de 

seneste år har været meget lav. Det viser sig også at efteruddannelsesaktiviteten generelt 

inden for Metalindustriens område næsten er blevet halveret fra 2004 til 2008 (Undervis-

ningsministeriet 2009).   
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Videregående uddannelser eller en ny uddannelse  

Udover efteruddannelsen har vi også undersøgt omfanget af deltagelse i fuldtidsuddannelser. 

Årgang 2001 med en teknisk erhvervsuddannelse har deltaget i videreuddannelse på flere 

niveauer. Nogle har gennemført en ny erhvervsuddannelse. Et eksempel fra vores interviews 

er en mekaniker som efterfølgende gennemførte en uddannelse som værktøjsmager, fordi 

han fik arbejde på området, hvor han senere blev selvstændig. Nogle skifter til andre områ-

der som politi- og fængselsbetjent, hvor en erhvervsuddannelse er en værdsat baggrund. 

Andre fortsætter i en videregående uddannelse, enten en kort videregående uddannelse 

(KVU), som produktionsteknolog eller bygningskonstruktør, eller en mellemlang videregående 

uddannelse (MVU) som maskinmester eller diplomingeniør eventuelt med et forudgående 

adgangskursus.  

I oversigten over alle typer af uddannelse som er vist i figuren (B6B5a) ses det at 10% har 

afsluttet en uddannelse og 20% har påbegyndt en uddannelse i perioden fra 2001 til 2006.  

Der er meget store forskelle mellem de ti uddannelser med hensyn til, hvor stor en andel der 

tager videreuddannelse efter deres erhvervsuddannelse. Den lille andel, der tager uddannelse 

blandt plast og industrioperatør, kan skyldes at mange tager disse uddannelser i en voksen 

alder. For mekanikere og smede er årsagen primært, at færre her har studiekompetence i 

forhold til videreuddannelse på KVU- og MVU-niveau som vist tidligere i figur A5b.  Mekani-

ker- og smedeuddannelserne tiltrækker desuden færre, der er orienteret mod en uddannel-

seskarriere.  
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 I en mere detaljeret opgørelse som er vist i figur B5a, vises de forskellige typer af uddannel-

se, som årgangen har påbegyndt summeret for hele perioden. Én person kan godt have be-

gyndt flere forskellige uddannelser i perioden. Der er knap 4%, som begynder på en anden 

erhvervsuddannelse (hovedforløb) og 3%, som begynder en gymnasial uddannelse (almen 

eller teknisk). Yderligere er der godt 4%, som begynder en KVU og 6,4% som begynder en 

MVU. Samlet er der altså 10%, der starter en videregående uddannelse.  

B5a. Summeret antal, som har påbegyndt uddannelse juli 2001 - nov 2006
i procent af alle i uddannelsen nov 2000
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I spørgeskemaundersøgelsen (S16) svarer det dobbelte antal, at de har taget en videregåen-

de uddannelse. Denne forskel kan dels skyldes, at svarpersonerne tolker ’videregående ud-

dannelse’ anderledes end den officielle definition, og dels, at der er en vis skævhed i under-

søgelsens repræsentativitet, idet flere med en aktiv interesse i uddannelse kan have besvaret 

spørgeskemaet.  

Undervisningsministeriets opgørelse (Undervisningsministeriet 2008) viser, at 11% af de, der 

gennemfører en erhvervsuddannelse generelt fortsætter i en videregående uddannelse, mens 

lidt flere (13%) tager en anden erhvervsuddannelse. 

Hvilke videregående uddannelser tager de?  

Der er store forskelle mellem de ti uddannelser med hensyn til, hvor mange der starter vide-

reuddannelse. 

Blandt industrioperatører er der få som starter, blandt andet fordi uddannelsen ikke er tilret-

telagt sådan, at der er en umiddelbar videreuddannelsesmulighed indlagt i uddannelsen. Der-

til kommer, at industrioperatør betragtes som efteruddannelse for voksne ufaglærte.  

 69 



Tabel B5b. Summeret antal, som har påbegyndt uddannelse efter 
1.jul.2001 til 2006. De 30 mest søgte uddannelser 

  

S
a
m

-
le

t 
IO

 

P
la

st
 

A
u

P
ro

 

D
a
ta

K
 

E
le

k
 

M
e
k
a
n

 

In
te

k
 

V
æ

rk
t 

S
m

e
d

 

T
e
k
-

D
 

Mellemlang videregående uddannelse (MVU) 

Maskinmester 67   9   19 22 5 12  

Maskin-diplomingeniør 38   4   9 13  5 3 

Pædagog 21      6 5  6  

Folkeskolelærer 15          3 

Elektro-diplomingeniør 14   3  10      

Produkt-diplomingeniør 9       4    

IT-diplomingeniør 7     4      

Svagstrøms-diplomingeniør 6     4      

Kortere videregående uddannelse (KVU) 

Produktionsteknolog      89  8    13 29 7 22 8 

Bygningskonstruktør 24         3 1
8 

IT-/elektronikteknolog 22    3 17      

Installatør 16   10      4  

Datamatiker              5           

Fængselsbetjent 9         4  

Multimediedesigner 7          5 

Polititjenestemand 7      3     

Adgangsgivende og studieforberedende uddannelser 

Adg.eksamen,ingeniørudd. 99   13 4 20 16 20 6 11 8 

2-årig hf 13    3 3      

Erhvervsuddannelser 

Bygge og anlæg 28      5 11  7  

Teknologi og kommunikation 26    4 3 8   3  

Det merkantile område    17      6   0 3 

Maritimt forbered.kursus 16      7   5  

Mekanik/transport/logistik 16      5   8  

Vvs-uddannelsen 11       3  7  

Skibsass.for metalarb. 11       3  4  

Elektriker 10 6          

Data-og kommunikat. udd 9      4     

Fra jord til bord        8           

Håndværk og teknik       8           

Procesoperatør 6 6          

De tomme felter kan indeholde et antal på 0-3 personer, som er ’diskretionere-
de’ af Danmarks Statistik, og tallene summerer derfor ikke altid op til tallene i 
spalten ’samlet’.  
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Som det fremgår af tabel B5b, er det inden for medicinalbranchen (procesoperatør) og elfor-

syningsbrancherne (elektriker) at der er fundet videreuddannelse sted, men det er ganske få. 

Også i plastmageruddannelsen er der mange voksne - i 2001 var over halvdelen voksne. 

Det høje antal videreuddannede inden for elektronik og automatik kan forklares med, at der 

er mange inden for gruppen, der har en gymnasial baggrund og derfor har direkte adgang til 

videregående uddannelser efter endt erhvervsuddannelse.  

Især elektronikuddannelserne er på et højt teoretisk niveau og det kan derfor være en moti-

vationsfaktor for at læse videre. Udviklingsgruppen for automatik og elektronik påpeger, at  

en del virksomheder på området direkte opfordrer deres lærlinge til at tage en videregående 

uddannelse og desuden tilbyder dem økonomisk støtte i form af bøger og studiejobs under 

den videregående uddannelse. Det gør de blandt andet med henblik på at kunne rekruttere 

dem som for eksempel ingeniører med kendskab til virksomheden. Udviklingsgruppen har 

flere gange oplevet, at lærlinge, som har læst videre til ingeniør, har skrevet deres afgangs-

projekt på virksomheden, hvilket har været til stor gavn for virksomheden. Udvalget mener 

at grunden til, at der er flere inden for deres område, der læser videre skyldes, at mange i 

forvejen har en gymnasial uddannelse, som giver dem adgang til de videregående uddannel-

ser. En anden årsag er, ifølge udvalget, at mange lærlinge har stiftet bekendtskab med inge-

niører igennem deres læretid. De ser dem i hverdagen på i deres praktikvirksomhed og kan 

derigennem blive motiveret til selv at læse videre – særligt i de store virksomheder.  

Med hensyn til de få datauddannede, som starter videreuddannelse, mener konsulenten på 

området at de via erhvervsuddannelsen er højt uddannede i forvejen, og at de derfor går 

senere i gang med videreuddannelse, eller at de opkvalificerer sig gennem producentkurser 

og firmabetalte certificeringskurser. Derudover påpeger konsulenten, at dele af uddannelsen 

er på niveau med de korte videregående uddannelser, og derfor giver uddannelsen kompe-

tence til mange forskellige jobområder uden en decideret videregående uddannelse. Virksom-

hederne har derfor begrænset interesse i KVU-uddannelserne især i forhold til elektronikfolk. 

Desuden udvikler området sig hurtigt, og derfor kan det ikke altid betale sig at tage en lang 

videregående uddannelse for at blive ekspert inden for de nyeste teknologier. Konsulenten 

mener, at det ofte vil være IT-supportere, der tager videreuddannelse, da denne uddannelse 

varer 2 ½ år.  

En uddannelse til eksempelvis datatekniker er på et højt niveau, men udviklingsgruppen in-

den for området er i gang med at udvikle en uddannelsesmodel til de personer, der ønsker og 

har faglige kompetencer til at nå et højere niveau end uddannelsens nuværende niveau. Det-

te betegnes som et trin 3 i henhold til den nyeste erhvervsuddannelseslov. Uddannelsesmo-

dellen vil umiddelbart være målrettet personer med en gymnasial baggrund. Disse elever vil 

få merit for de almene fag og i stedet for at afkorte uddannelsestiden, som det blev gjort i 

studentermodellen inden for elektronik, skal de meriterede skoleuger erstattes med faglige 

fag på et højere niveau. På den måde vil personer med en gymnasial baggrund kunne nå et 
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endnu højere fagligt niveau inden for den normale uddannelsestid på 5 ½ år. Formålet med 

at udvikle denne model er at motivere de dygtige til at blive endnu bedre og samtidig forsøge 

at fastholde de dygtigste inden for branchen. Hvis de derimod tager en videregående uddan-

nelse er der større risiko for, at de forlader branchen.  

Udviklingsgruppen for smede og svejseteknik mener, at en af årsagerne til, at så få tager en 

videregående uddannelse, skyldes at der er få relevante videregående uddannelser, nemlig 

produktionsteknolog og ingeniør. Desuden mener gruppen, at uddannelsen til produktions-

teknolog bærer præg af at være en sammenkobling af mange små korte videregående ud-

dannelser, som gør at den er for generel og mangler faglige spidskompetencer i forhold til 

smedefaget.  

Der er også meget få mekanikere, som starter en videregående uddannelse. Konsulenten for 

området mener, der er behov for at undersøge om det er manglende lyst, manglende forud-

sætninger, at der ikke er behov for at videreuddanne sig inden for området, eller at der ikke 

er det rette uddannelsesudbud. Der er dog oprettet en ny uddannelse til autoteknolog, som 

er en to-årig erhvervsakademiuddannelse, relevant for mekanikere. Konsulenten mener, at 

der mangler muligheder for relevant videreuddannelse for mekanikere, og at der er for stort 

spring mellem grunduddannelser og videreuddannelser. 

Den høje andel af tekniske designere, som starter en videregående uddannelse er udtryk for, 

at uddannelsen anvendes som springbræt til bygningskonstruktøruddannelsen eller ingeniør 

uddannelsen. 

Bygningskonstruktøruddannelsen er en direkte fortsættelse af fagligheden i uddannelsen og 

produktionsteknologuddannelsen ligger imellem teknisk designer og ingeniøruddannelsen. Det 

kan desuden stimulere tekniske designere til at læse videre, hvis de arbejder i et miljø, hvor 

de får kendskab til ingeniører og bygningskonstruktørers arbejdsområder. De har mulighed 

for at arbejde sammen med dem undervejs i deres praktikperioder, hvor de kan afprøve om 

det er noget for dem. Fem personer har videreuddannet sig til multimediedesigner, og dette 

viser, ifølge udvalget, bredden i uddannelsens perspektiv, at den også kan motivere de mere 

kreative, der ønsker at gå designvejen. 

I interviewundersøgelsen har mange givet udtryk for de barrierer, de oplever i forhold til at 

tage videregående uddannelser. For mange er problemet, at de først skal opnå studiekompe-

tence ved enten at tage HF-fag eller ved at tage et særligt forberedelseskursus, som er etab-

leret til blandt andet ingeniørstudierne. Dernæst er den store barriere at skulle sige farvel til 

et vellønnet job som faglært til fordel for SU. Som en af interviewpersonerne udtrykker det: 

”de fleste vil gerne uddanne sig videre og kravle opad, men der er lige det der med finanser-

ne.” Mange af de, som har taget videregående uddannelse, har gjort det umiddelbart efter 

afslutningen af deres erhvervsuddannelse, og inden at de fik større økonomiske forpligtelser. 
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Desuden oplever en del, at de ikke ser nogen økonomisk fordel i at tage en videregående 

uddannelse, fordi de ikke vil komme til at tjene ret meget mere.  

I spørgeskemaundersøgelsen giver en tredjedel som begrundelse for, at de ikke ønsker en 

videregående uddannelse, at de ikke vil gå ned i løn ved at gå på SU (figur S19).  En fjerde-

del giver som begrundelse, at de ikke er motiverede for at gå i skole. Mindre end hver tiende 

begrunder det med, at de ikke kender adgangskravene eller at de ikke ved hvordan de kom-

mer ind på en videregående uddannelse. Heller ikke mangel på relevante muligheder for vi-

deregående uddannelse spiller nogen større rolle, da kun 15% giver denne begrundelse for 

ikke at deltage.  

 

S19. Jeg har ikke deltaget i uddannelse fordi:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

der ikke er tradition i virksomheden for videreuddannelse

der har været for travlt i virksomheden

der er ingen videregående uddannelse, der er relevant for mig

jeg ikke vil gå ned i løn (fx S.U. i stedet for løn)

det faglige niveau på de videregående uddannelser er for højt

en videregående uddannelse tager for lang tid

jeg ikke ved hvordan man kommer ind på en videregående
uddannelse

jeg ikke kender adgangskravene

jeg ikke er motiveret for at gå i skole

Andet

Survey N 82 - der var mulighed for f lere svar samtidigt, derfor er summen over 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere interviewpersoner foreslår, at videregående uddannelser burde tilrettelægges, så de 

lettere kunne gennemføres af voksne der er i beskæftigelse, for eksempel ved udbud i modu-

ler med undervisning eftermiddag og aften. Desuden kunne det få flere til at deltage, hvis 

arbejdsgiveren gav dem fri til videregående uddannelse, for eksempel nogle timer om ugen. I 

spørgeskemaundersøgelsen gav hver sjette udtryk for, at de gerne ville være i gang med en 

videregående uddannelse om fem år (figur S23).  

I betragtning af den højere arbejdsløshed for kvinder kunne man forestille sig, at flere kvin-

der end mænd ville videreuddanne sig. En opgørelse fra AER for perioden 2002-6 viser dog, 

at der kun er marginale forskelle mellem kønnene, hvad det angår (AER 2008 s. 12). Under-

søgelsen viser derimod en klar forskel mellem aldersgrupperne: desto yngre de erhvervsud-

dannede er, desto flere tager en videreuddannelse.  
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Vi har ikke haft mulighed for at se, om der er flere kvinder end mænd, der søger ud af fag-

området i årene efter afslutningen af uddannelsen.  

 

Fremtidsplaner  

Personer med en teknisk erhvervsuddannelse er meget mobile og følger mange forskellige 

karriereveje både inden for og udenfor fagområdet. Interviewene viste, at mange har planer 

om at komme ud og opleve verden med deres erhvervsuddannelse i bagagen. Nogle har 

brugt muligheden for at komme ud at sejle med deres erhvervsuddannelse. Andre har set 

jobbet som service- og rejsemontør eller reparatør som adgang til at komme rundt i verden, 

eller blot rundt hos forskellige virksomheder og kunder med den afveksling og de udfordrin-

ger som det giver. Dette nævnes også som noget, de unge skulle oplyses mere om i uddan-

nelsesvejledningen i forhold til valget af erhvervsuddannelse.  

For eksempel fortalte en klejnsmed i interviewet, at han ”ikke ville stå i en bås og lave sme-

dearbejde”. Allerede mens han var i lære, kom han 3 måneder til udlandet, og bagefter søgte 

han job som servicemontør. Flere beretter dog også, at arbejdet som rejsemontør belaster 

helbredet og familielivet, og at det derfor er for en begrænset periode.  

På spørgsmålet om, hvor de ønsker at være om 5 år, svarer noget over halvdelen (62%), at 

de ønsker at være i samme type job som i dag. Samtidig ønsker en fjerdedel at være i et 

andet job i samme virksomhed, mens en anden fjerdedel ønsker at være ansat i en anden 

virksomhed. Over en fjerdedel af de adspurgte ønsker at blive ledere og 14% ønsker at blive 

selvstændige.  

S23. Hvor ønsker du at være om 5 år?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

At være ansat i samme type
job som i dag

At være ansat i et andet job i
samme virksomhed

At være ansat i en anden
virksomhed

At være ansat i et lederjob

At arbejde som selvstændig

At være i gang med en
videreuddannelse

Survey N=626
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Samlet set tegner det et billede af en årgang, hvor flertallet er tilfreds med den type arbejde, 

de har fem år efter uddannelsens afslutning. Og hvor samtidig en stor del har ønsker om at 

skifte til noget andet, eventuelt i en anden virksomhed, og hver fjerde gerne vil være leder.  

Det tyder på, at den høje mobilitet, vi har konstateret i de første fem år efter afslutningen af 

uddannelsen, også vil fortsætte i fremtiden – dog nok i noget lavere tempo.  

Sammenfatning  

Over halvdelen af årgangen oplevede, at der var gode muligheder for efteruddannelse og 

videreuddannelse, da de afsluttede deres erhvervsuddannelse. 

Fire ud af fem fra årgang 2001 angiver, at de har deltaget i efteruddannelse siden de afslut-

tede uddannelsen, mens en ud af fem angiver, at de ikke har deltaget i kurser eller uddannel-

se. 

Hver person i årgangen har i gennemsnit deltaget i 5-6 dages offentligt finansieret efterud-

dannelse, som spænder over store forskelle: gennemsnittet for smede er næsten 7 dage, 

mens det for data & kommunikation er 2,5 dage. Det skyldes blandt andet, at smede har 

mange obligatoriske certifikatkurser, mens den private efteruddannelse fylder meget for nog-

le faggrupper som data og tekniske designere. Det rejser spørgsmålet om det offentlige ud-

bud er tilstrækkeligt til at sikre mobiliteten og bredden i efteruddannelser på alle områder.  

Den vigtigste begrundelse for kurser og uddannelse, som angives af ¾ af årgangen, er at 

deltagerne ønsker at blive dygtigere til deres nuværende arbejde. Det tyder på, at kurser og 

uddannelse ikke primært anvendes i forbindelse med jobskifte.  

Der er dog også 4 ud af 10, som svarer, at de tog kurser eller uddannelse for at få et andet 

job inden for fagområdet og en fjerdedel af årgangen svarede, at de gjorde det for at få et 

job udenfor fagområdet. Det tyder på, at efteruddannelse spiller en vigtig rolle som støtte for 

den høje mobilitet som vi har påvist. 

Desuden giver 2/3 af alle, der deltager i kurser udtryk for, at de gør det fordi de kan lide at 

lære nyt og uddanne sig. Hvilket tyder på, at et flertal har en høj fagidentitet med orientering 

mod faglig udvikling. 

Den hyppigste begrundelse for ikke at deltage i kurser er, at der ikke har været tid til det i 

virksomhederne. En tredjedel af de, som ikke har deltaget i kurser, begrunder det med, at 

der ikke er tradition i virksomheden for kurser.  

En tredjedel af årgangen angiver, at de er blevet opfordret af virksomheden til at deltage i 

kurser og uddannelse, og hver femte svarer, at kurser var nødvendigt for at forblive i den 

nuværende stilling. 
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I alt har 10% fra årgang 2001 afsluttet en eller anden ny type uddannelse og 20% har påbe-

gyndt en sådan uddannelse i perioden fra 2001 til 2006. Heraf begynder knap 4% på en an-

den erhvervsuddannelse (hovedforløb) og 3% begynder en gymnasial uddannelse (almen 

eller teknisk).  

Der er 10% af årgangen, der påbegynder en videregående uddannelse inden for fem år efter 

afslutningen af deres tekniske erhvervsuddannelse: heraf begynder godt 4% på en KVU og 

6,4% begynder på en MVU.  

Der er store forskelle mellem de tekniske erhvervsuddannelser med hensyn til, hvor mange 

der efterfølgende starter på videreuddannelse. Der er få, som videreuddanner sig blandt in-

dustrioperatørerne, fordi mange af dem er voksne, der tidligere har arbejdet som ufaglærte. 

Der er også få blandt smede og mekanikere, hvilket kan skyldes mangel på relevante videre-

gående uddannelser, men også at kun få fra disse uddannelser har den nødvendige studie-

kompetence eller interesse for videre studier.  

Blandt nogle faggrupper er der tradition for, at store virksomheder tilskynder de ansatte til 

videregående uddannelse, blandt andet for at kunne rekruttere ingeniører med kendskab til 

virksomheden.  

En tredjedel af årgangen angiver som begrundelse i spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke 

ønsker videregående uddannelse, fordi de ikke vil gå ned i løn ved at gå på SU.  En fjerdedel 

giver som begrundelse, at de ikke er motiverede for at gå i skole. Mindre end hver tiende 

begrunder det med, at de ikke kender adgangskravene, eller at de ikke ved, hvordan de kom-

mer ind på en videregående uddannelse. Heller ikke mangel på relevante muligheder for vi-

deregående uddannelse spiller nogen større rolle, da kun 15% giver denne begrundelse for 

ikke at deltage. 

I undersøgelsen foreslår flere interviewpersoner, at de relevante videregående uddannelser 

tilrettelægges, så de lettere kan gennemføres af voksne i beskæftigelse, for eksempel ved 

moduludbud med undervisning eftermiddag og aften, samt at arbejdsgiverne støtter dem.  

På spørgsmålet om, hvor de ønsker at være om 5 år, svarer noget over halvdelen (62%), at 

de ønsker at være i samme type job som i dag. Samtidig ønsker en fjerdedel at være i en 

andet job i samme virksomhed, og en anden fjerdel at være ansat i en anden virksomhed. 

Over en fjerdedel ønsker at blive ledere og 14% ønsker at blive selvstændige.  
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10 Fag og faglighed for årgang 2001 
 

Faglighed er omdrejningspunktet for denne undersøgelse af tekniske erhvervsuddannelser og 

karriereveje. For at besvare spørgsmålet om, hvilke muligheder og begrænsninger faglighe-

den i uddannelsen har medført for de faglærtes karriereveje, har vi valgt at belyse faglighed 

ud fra to forskellige perspektiver. På den ene side er faglighed afgrænset til at udgøre de 

formelle kompetencemål, der definerer de 10 erhvervsuddannelser, der er repræsenteret i 

undersøgelsen. Faglighed er i dette perspektiv knyttet til den faglige viden, lærlinge tilegner 

sig under praktik- og skoleforløbene i den tekniske erhvervsuddannelse. På den anden side 

udgør fagligheden også de faglærtes egen opfattelse og tilknytning til faget. Det vil sige en 

mere personlig faglighed, hvor den faglærte selv er med til at forme og skabe sin egen for-

ståelse faglighed.  

Faglighed som den viden, der opnås i skole- og praktik del og den mere personlige faglighed 

hænger naturligt sammen. I afsnit 7 om skole- og praktikdel var det primære fokus på den 

formelle del af fagligheden. I dette afsnit vil fokus være på den personlige faglighed, der 

knytter sig til de faglærtes egen opfattelse af fag og faglighed. 

 

Med udgangspunkt i en analyse af de faglærtes eget syn på deres faglighed vil vi undersøge, 

om det er muligt at identificere nogle fælles måder at tænke faglighed på tværs af de 10 ud-

dannelsesområder. Vi vil sætte særligt fokus på, om de faglærtes egne beskrivelser af faglig-

hed bærer præg af muligheder og begrænsninger i forhold til de faglærtes karriereveje og 

ønsker for deres arbejdsliv? Derudover vil vi undersøge, om der på tværs af de 10 uddannel-

sesområder er tale om en kernefaglighed, som de faglærte trækker på i deres karrierevej.  

 

Hvad siger du til andre når du fortæller hvad dit fag er? 

At fortælle andre om sit fag, kan give viden om, hvad en person ønsker at fremhæve ved sit 

fag eller sin egen faglighed. I spørgeskemaundersøgelsen og i de gennemførte interviews har 

vi derfor spurgt de faglærte: ”Hvad siger du, når du fortæller andre hvad dit fag er?”. 

Spørgsmålet er udgangspunktet for dette afsnit, hvor vi vil forsøge at identificere forskellige 

måder at beskrive fag på.  
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Det viser sig, at de faglærte lægger vægt på forskellige perspektiver, når de skal beskrive 

deres fag over for andre. Perspektiverne kan inddeles i nogle overordnede grupper, som er 

fremhævet i nedenstående boks. Grupperne er nærmere uddybet nedenfor. 

 

Hvad siger du, når du fortæller andre, hvad dit fag er? 

Grupperinger: 

1. Jeg er leder eller selvstændig 

2. Jeg er håndværker med en videregående uddannelse  

3. Jeg arbejder ikke inden for faget længere 

4. Jeg er min ”uddannelsestitel” 

5. Jeg beskriver mine arbejdsopgaver  

6. Mit fag er spændende, udfordrende og krævende 

7. Kritisk beskrivelse af fag 

 

1. Jeg er leder eller selvstændig 

Der er 25 af de 626 respondenter, der lægger vægt på, at de er leder eller selvstændig, når 

de fortæller andre om deres fag. Gruppen er kendetegnet ved at beskrive deres fag meget 

kortfattet og skriver eks.  leder, værkfører eller produktchef. Nogle i gruppen kobler dog de-

res lederjob med branche eller virksomhed og skriver eks. ”Afdelingsleder i en produktions-

virksomhed”, ”Ansat på en levnedsmiddelfabrik som Teamleder” eller ”selvstændig ingen for 

transport, auto og entreprenør”  

Titlen på den tekniske erhvervsuddannelse de faglærte har gennemført, bliver kun nævnt af 

to i denne gruppe. En skriver, at han arbejder som leder, men er uddannet værktøjsmager, 

og den anden skriver, at han er selvstændig automekaniker. Det tyder på, at de i gruppen 

først og fremmest identificerer sig med deres job som leder eller selvstændig, og at dette er 

deres fag.   

 

 

2. Jeg er håndværker med en videregående uddannelse 

Videregående uddannelse indgår i ca. 65 beskrivelser af de faglærtes fag. Den tekniske er-

hvervsuddannelse indgår ofte i kombination med den videregående uddannelse, når personer 

fra denne gruppe skal fortælle andre om deres fag. En beskriver eks. ”jeg har en baggrund 

som håndværker, men har læst videre til ingeniør”. En anden skriver ” Jeg fortæller, at jeg 

både er uddannet plastmager og maskiningeniør”. Flere af gruppens beskrivelser indeholder 

ligeledes en kommentar om, at det er en god kombination at have en faglig baggrund, når 

man læser videre. Et eksempel på dette er denne beskrivelse ”At jeg er maskinmester med 

en håndværksmæssig uddannelse som værktøjsmager. Begge uddannelser med en høj grad 

af respekt omkring. Super kombination” 

 

Et andet kendetegn for gruppen er, at de uddyber deres svar med andre detaljer om eks. 

arbejdsopgaver, eller at de ofte har problemer med at forklare hvad deres fag er. En skriver 
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”Maskintekniker, da der ikke er mange der ved, hvad en produktionsteknolog er” En anden 

forklarer det således ”Jeg synes generelt, at der er mange, der ikke er klar over hvad en ma-

skiningeniør laver, derfor bliver det tit en længere forklaring med relationer til produkter ek-

sempelvis Beosound DBS til Aston Martin DBS” 

I denne gruppe lægges der således både vægt på, at de har en videregående uddannelse, 

men også at de har en håndværksmæssig uddannelse og deres konkrete arbejdsopgaver.  

 

 

3. Jeg arbejder ikke inden for faget længere 

Det er kendetegnende for denne gruppe, at de fortæller, at de arbejder med noget andet end 

det deres tekniske erhvervsuddannelse kvalificerer dem til. Der er ca. 35 respondenter, der 

beskriver deres nye arbejdsopgaver eller nye uddannelsestitel, når de skal fortælle andre om 

deres fag. To eksempler på dette er en der skriver ” jeg siger bare, at jeg er udlært mekani-

ker, men ikke længere er inden for branchen”. En anden beskriver det således ” Jeg siger, at 

jeg ikke arbejder inden for det fag, jeg er uddannet i længere, og at jeg blot brugte min ud-

dannelse som indgangsvinkel til branchen”. Andre i gruppen bruger deres nye uddannelse 

som beskrivelse af deres fag. Dette er eksempelvis skolelærer, landmand, lokomotivfører 

eller selvstændig frilandsgartner.  

Der er flere i denne gruppe, der beskriver, hvorfor de har valgt at skifte fag. Begrundelserne 

knytter sig bl.a. til, at det ikke gav mening at fortsætte, eller at faget ikke levede op til deres 

forventning, da de var udlært. En smed beskriver det således: ”Jeg er uddannet klejnsmed, 

men at jeg er under uddannelse som betjent. Og at jeg var glad for jobbet, men at jeg ikke 

følte, jeg gjorde nogen forskel i mit gamle job” 

Denne gruppe rummer overordnet personer, der har skiftet fag med og uden en ny uddannel-

se.  

 

 

4. Jeg er min ”uddannelsestitel” 

Der er ca. 150 af de adspurgte personer, der bruger deres uddannelsestitel som beskrivelse 

af deres fag. Plast- og værktøjsmagere er de eneste af de 10 uddannelsesområder, der ikke 

er repræsenteret i denne gruppe. Der er flest auto- og elektronikmekanikere, maskinarbejde-

re og smede repræsenteret i denne kategori. Der er flest automekanikere, der har besvaret 

spørgeskemaet, og dette kan være en forklaring på, at der er mange automekanikere i denne 

kategori. Det kan også tolkes, at de fire uddannelsesretninger, der er mest repræsenteret i 

denne gruppe, er uddannelser, som er alment kendte. En mekaniker, smed eller maskinar-

bejder kan altså forvente, at andre kender deres uddannelse, hvis de bruger den i deres be-

skrivelse af deres fag. Omvendt er værktøjsmageruddannelsen, som tidligere nævnt, ikke 

alment kendt i befolkningen. Dette kan betyde, at værktøjsmagere må bruge andre forklarin-

ger, når de skal fortælle om deres fag.  

Denne gruppe repræsenterer personer, der finder det tilstrækkeligt at bruge sin uddannelses-

titel til at beskrive deres fag.  
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5. Jeg beskriver mine arbejdsopgaver, min branche eller det produkt jeg producerer 

Dette er den største gruppe, da ca. 250 personer beskriver deres arbejdsopgaver eller bran-

che, når de skal fortælle andre om deres fag.  

Personerne i denne gruppe lægger vægt på selve jobfunktionen. Hovedparten nævner ikke 

deres uddannelsesbaggrund, når de skal beskrive deres fag. Eksempler på denne type er, at 

en skriver ”fejlfinding på elektriske anlæg” og en anden ”Reparation, vedligeholdelse, optime-

ring og montage af produktionsudstyr”. Generelt er der mange i gruppen, der beskriver, at de 

arbejder med montage, der kan være af alt lige fra dæk, solskærme til vindmøller. Tekniker 

og udvikler er ligeledes meget brugte begreber. Dette kan eksempelvis være servicetekniker 

eller udvikler inden for it. 

En sætter ord på hvorfor den pågældende beskriver sine arbejdsopgaver i stedet for sin ud-

dannelsestitel: Personen skriver ” Jeg siger, jeg er designer, grafiker, da jeg ikke synes mit 

job passer til det ofte meget rutineprægede arbejde, der ligger i en Teknisk Designer”.  

Dette bliver også underbygget i en forklaring fra en interviewperson, der er datamekaniker: 

”Jeg siger, jeg er udvikler og det er også set ud fra dobbelttydigheden i det meget konkrete 

på den ene side, hvor jeg udvikler programmer, men dels også udvikler sjove ideer og pro-

dukter til vores kunder”  

 

En interviewperson, der er uddannet elektronikfagtekniker beskriver forskellen således:  

” Jeg siger eksempelvis, at jeg er med til at designe et lydstudie, lys, redigering, fordi designe 

det er noget folk forstår. Hvis jeg begynder at fortælle, hvad jeg laver rent teknisk, så mister 

folk tråden. Det er svært at forklare, når man arbejder med noget teknik” 

 

Andre sætter fokus på det produkt, de producerer. En skriver ” Jeg laver ting i plast” en an-

den skriver ”jeg laver alt i jern og stål” og en tredje ”jeg laver vindmøller”. Disse personer 

har altså fokus på produkt eller branche, når de beskriver deres fag. 

Ud fra disse beskrivelser kan man tolke, at personerne i denne gruppe opfatter uddannelses-

titlen som utilstrækkelig i forhold til det de arbejder med og deres egen opfattelse af faget.  

 

6. Mit fag er spændende, udfordrende og krævende 

Denne gruppering består af personer, der bruger levende beskrivelser og tillægsord om deres 

job eller uddannelse, når de fortæller om deres fag. Der er ca. 110, der giver denne type 

beskrivelse.  

Ord som spændende, udfordrende, krævende og afvekslende går igen i mange af beskrivel-

serne. Dette er altså typiske ord, de forbinder med deres fag, og det de gerne vil fremhæve 

over for deres omgivelser. En skriver ”Det er et spændende job, ikke særlig rutine præget. 

Meget afvekslende” 

Beskrivelserne indikerer ligeledes, at denne gruppe lægger meget vægt på at have afveks-

lende arbejdsopgaver, og at der skal være muligheder for udvikling. Denne udtalelse beskri-

ver udviklingsdelen. ”Jeg siger, hvad jeg er uddannet til, og hvad det i grove træk er, og så 
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fortæller jeg, hvad jeg har videreudviklet mig til, og hvad det indebærer” Der er altså en for-

skel på det personen er uddannet til i 2001, og hvordan personen opfatter sig selv i dag.  

 

Der er flere, der beskriver, at deres uddannelse giver gode muligheder for efter- videreud-

dannelse. En beskriver eksempelvis ”En god almen elektrisk uddannelse, som man kan bygge 

videre på. Et håndværk, der er eftertragtet pga. viden om motorer og industrien”. Dette per-

spektiv går igen i flere beskrivelser, hvor der lægges vægt på, at den viden man får gennem 

uddannelsen er brugbar, eftertragtet og god at bygge oven på.  

Der er meget få i denne gruppe, der nævner deres uddannelsestitel, når de skal beskrive 

deres fag. De repræsenterer derfor også en gruppe, hvor uddannelsestitlen er utilstrækkelig 

til at beskrive deres fag.  

 

7. Kritisk beskrivelse af fag 

Denne gruppe går på tværs af de øvrige grupper, da disse personer kombinerer deres beskri-

velse af job, faglighed og uddannelsesniveau med en kritik af deres oprindelige fag fra er-

hvervsuddannelsen. Der er dog ingen i gruppe 1, der er kritiske over for deres erhvervsud-

dannelse. 

Eksempler på de kritiske beskrivelser af faget er følgende:  

En person fra gruppe 2. skriver ” Hvis jeg skulle fortælle om min erhvervsuddannelse, siger 

jeg at jeg skiftede til ingeniør, fordi det var meget rutineprægede opgaver og lidt trivielt” 

Fra gruppe 3 ” elektronikmekaniker: blev for kedeligt, og man skulle være ”nørdet” inden for 

faget for at få de gode job/ Reder: super fedt job, hvor der ikke er to dage der er ens”. 

En fra gruppe 6. skriver ” at man er underuddannet. Den tekniske del modsvarer slet ikke 

kravene i det virkelige liv. Lærebøgernes indhold lå ca. 20 år forinden”. Andre skriver blot, at 

de har fået en dårlig uddannelse uden at uddybe dette nærmere. Men generelt er der meget 

få kritiske beskrivelser af de tekniske erhvervsuddannelser, og det er tilsyneladende ikke det, 

de fleste faglærte lægger vægt på, når de skal beskrive deres fag.   

 

Sammenfatning 

De 7 grupper viser, at det er muligt at identificere forskellige måder at beskrive fag på. Grup-

perne vidner om, at de faglærte lægger vægt på meget forskellige perspektiver, når de skal 

fortælle andre om deres fag. Generelt viser alle grupper, med undtagelse af gruppe 4, at det 

ikke er tilstrækkeligt at bruge titlen på den tekniske erhvervsuddannelse, de gennemførte i 

2001, når de skal beskrive deres fag.  

I de gennemførte interview var det i nogle tilfælde svært at få dem til at tale om, at de har et 

fag, da flere forbinder dette med en uddannelsestitel. De forstår et fag som værende eks. 

tømrer eller murer, og en uddannelsestitel er ikke dækkende for deres opfattelse af et fag. En 

forklarer dette ved at sige udtale: ”da jeg var udlært havde jeg faget – nu kan jeg så meget 

mere” 

 81 



Det tyder altså på, at hovedparten har behov for at uddybe deres udannelsesbaggrund med 

beskrivelse af arbejdsopgaver, stilling m.m. når de skal beskrive deres fag. Dette bekræfter, 

at der for disse faglærte, er en forskel på det formelle, de har lært igennem uddannelsen, og 

det de forstår som faglighed i dag.  

I undersøgelsen har vi sat fokus på begge typer af faglighed, da vi mener at begge er centra-

le, når man skal tale om faglighed i de tekniske erhvervsuddannelser. Dette dobbelte per-

spektiv på faglighed anvendes bl.a. af Morten Smistrup, lektor ved Institut for Psykologi og 

Uddannelsesforskning på RUC. (Smistrup, Morten 2004) Smistrup kritiserer vekselsuddannel-

sessystemet generelt for at have for lidt fokus på det personlige niveau. Vekselsuddannelses-

systemet bliver generelt rost for at give en fundamental faglig viden, give mulighed for tileg-

nelsen af sociale praktikker eksempelvis på en arbejdsplads og give grundlag for udviklingen 

af en faglig identitet. Smistrup mener, at vekselsuddannelsessystemet er i fare for at blive for 

konservativt, fordi der er for meget fokus på at lærlingene lærer at reproducere den formelle 

fagliglighed i uddannelserne, i tråd med de konkrete kompetencemål der definerer en teknisk 

erhvervsuddannelse. Lærlingen lærer primært ved at deltage i praksis i praktikvirksomheden 

og i skoleundervisningen. På den måde bliver lærlingen lært op i at reproducere den faglig-

hed, der læres i uddannelsen, frem for at lærlingen selv har mulighed for at forny forståelsen 

af faget og give det sit eget personlige præg.(Smistrup, Morten 2004) I relation til denne 

kritik kan man stille spørgsmålstegn ved, om der er nok fokus på den individuelle fortolkning 

af faget, når de faglige udvalg udvikler uddannelser, der modsvarer arbejdsmarkedets kom-

petencekrav?  

Denne diskussion vil vi følge op på senere i dette afsnit, hvor vi behandler faglig autonomi i 

arbejdslivet. 

 

Derudover tyder de 7 typer af beskrivelser på, at der er flydende faggrænser på tværs af de 

10 uddannelsesområder. Dette ses blandt andet i gruppe 5, hvor flere beskriver sig selv som 

montør, tekniker eller udvikler. Det er ikke muligt at identificere, hvilken uddannelsesbag-

grund en montør eller tekniker har i disse beskrivelser. Det kan understøtte at den hidtidige 

tætte kobling mellem uddannelse og beskæftigelse er under opløsning i disse år. Teknologisk 

og organisatorisk fornyelse indebærer, at grænserne mellem fagområderne udviskes, og at 

jobprofilerne løbende ændres. En erhvervsfaglig uddannelse kvalificerer ikke kun til relativt 

specifikt arbejdsområde men til et stadig mere omskifteligt og uforudsigeligt arbejdsliv med 

nye faglige udfordringer på tværs af uddannelsesretningerne. Det tyder, på at de tekniske 

uddannelser, der er i fokus i denne undersøgelse kan møde mange forskellige krav på ar-

bejdsmarkedet, og at de er rustet til at indtage nye jobfunktioner, som eksempelvis montør, 

tekniker eller udvikler, uanset om man er uddannet datamekaniker eller industrioperatør.  

 

I flere af uddannelsesgrupperne går behovet for genkendelighed igen som et problem, når de 

faglærte skal fortælle om deres fag. Flere beskriver det som et problem, at andre ikke kender 

deres uddannelse, og at det kan være svært at forklare, hvad faget går ud på. De faglærte 

forventer ikke, at andre kender deres fag, og derfor vælger de andre forklaringer. Det kan 
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være en udfordring for de tekniske erhvervsuddannelser generelt, at de ikke er alment kend-

te. Når de faglærte ikke bruger deres uddannelsestitel til at beskrive deres fag, bidrager de 

heller ikke til at sprede kendskabet til uddannelserne. Det er et generelt problem for mange 

uddannelsesområder, at de ikke er alment kendt, hvilket kan gøre det svært at tiltrække nye 

ungdomsårgange til uddannelserne. Vi ser, at de tekniske erhvervsuddannelser giver mange 

muligheder i forhold til karriereveje, men det er en udfordring at tiltrække nye unge til ud-

dannelserne, når uddannelserne ikke er alment kendte, og når de udlærte ikke bruger ud-

dannelsestitlen til at beskrive deres fag.  

De grupper der er blevet identificeret i dette afsnit, antyder at de faglærte ikke har en opfat-

telse af, at det er fastlåsende at have en teknisk erhvervsuddannelse. Beskrivelserne bærer 

præg af, at de udlærte har været mobile enten vertikalt eller horisontalt, efter de blev udlært 

i 2001. Grupperne lægger i tråd med de mobilitetsmønstre vi ser i foregående afsnit om Mo-

bilitet og karriereveje (Afsnit 8) Dette er et positivt budskab til nye ungdomsårgange, der 

netop ønsker en ungdomsuddannelse, der giver mange muligheder. 

 

Værdier i arbejdslivet 

I ovenstående afsnit kunne vi konkludere, at det er meget forskelligt, hvordan de faglærte 

beskriver deres fag. I beskrivelserne kan man identificere deres mobilitetsmønstre og se at 

det, for mange, ikke er nok at bruge sin uddannelsesbaggrund som beskrivelse af fag. Dette 

kan bekræfte at fagligheden, i de faglærtes perspektiv, rækker ud over uddannelsen og den 

formelle del af fagligheden.  

I dette afsnit vil vi beskrive, hvad der er centralt i de faglærtes arbejdsliv og derigennem 

forsøge at identificere, hvilke værdier de knytter til deres faglighed, når de selv skal beskrive 

det. Vi vil undersøge om det, ud fra disse værdier, er muligt at identificere en kernefaglighed, 

som kendetegner det, de faglærte trækker på i deres arbejdsliv. 

 

Nedenstående graf (S28) viser en opgørelse over hvad, de faglærte vurderer, er vigtigt i de-

res arbejdsliv i dag, ca. 7 år efter de er udlært. 
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S28  Hvad har størst betydning for dig i dit arbejdsliv?
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Spørgsmålet(S28) drejer sig om værdier i arbejdslivet og betydningen af det faglige og socia-

le i arbejdslivet. Vi vælger at tolke spørgsmålet således, at de personer, der skriver at et 

parameter er ”meget vigtigt”, indikerer, at det har en meget væsentlig betydning i deres 

arbejdsliv. I vores generelle tolkning af dette spørgsmål er der derfor stor forskel på at have 

svaret ”meget vigtigt” eller ”vigtigt” eller om de svarer ”mindre vigtigt” eller ”ikke vigtigt”. 

Der er opstillet 5 parametre som respondenterne skulle forholde sig til, men vi har derudover 

givet dem muligheden for at komme med andre værdier, der er vigtige. Der er kun 15, der 

har skrevet andre værdier. De 15 respondenter har skrevet at det også er vigtigt at have det 

sjovt, ellers er deres beskrivelser indeholdt i de 5 opstillede kategorier, da det bl.a. er gode 

kollegaer og faglig udvikling. Det tyder derfor på, at de 5 opstillede kategorier er dækkende 

for de overordnede værdier i arbejdslivet for en faglært. 

 
Faglig autonomi 

Opgørelsen viser, at den faglige autonomi er vigtigst i de faglærtes arbejdsliv, da 71 % af de 

626 respondenter har angivet, at det er ”meget vigtigt” i deres arbejdsliv.  

Det viser sig at der er forskel på de enkelte uddannelsesområder og deres holdning til faglig 

autonomi i arbejdslivet. Industriteknik og værktøjsmageruddannelsen er de grupper, der har 

den højeste frekvens, da over 80 % af disse mener, at det er ”meget vigtigt” at kunne arbej-

de frit og selvstændigt. Automatik og proces er den uddannelsesgruppe, hvor færrest mener, 

at det er vigtigt at kunne arbejde frit og selvstændigt, idet 60 % af gruppen mener, det er 

”meget vigtigt”. (jf. Bilag K8 nr.1) Vi kan dog konkludere, at størstedelen af de faglærte på 

tværs af uddannelsesgrupperne lægger stor vægt på faglig autonomi.  Der er ikke nogen 

nævneværdig forskel på aldersgruppernes forhold til vigtigheden af faglig autonomi. (jf. Bilag 

K8 nr.2) 

I de gennemførte interview fortæller flere, uafhængigt af position eller uddannelsesbaggrund, 

at selvstændighed og frihed betyder meget i deres job. To beskriver bl.a. servicearbejde som 

frit og selvstændigt, fordi de selv kan tilrettelægge opgaverne og disponere deres tid. Desu-

den lægger de vægt på at have varieret arbejde og komme rundt og få forskellige oplevelser 

og udfordringer.  

 
Faglig udvikling 

Diagrammet (S28) viser, at det ligeledes er vigtigt for de faglærte at have mulighed for faglig 

udvikling, og at dette vægtes højere end eksempelvis det at kunne bruge sin faglighed. Den-

ne tendens understøttes af de grupper, vi kunne identificere i det foregående afsnit. Det er 

særligt tydeligt i gruppe 1: ”Jeg er leder eller selvstændig”, 5: ”Jeg beskriver mine arbejds-

opgaver, min branche eller det produkt jeg producerer” og gruppe 6: ”Mit fag er spændende, 

udfordrende og krævende”. Det er kendetegnende for disse tre grupper, at mange beskriver 

en form for faglig udvikling i forbindelse med deres fag. Dette er enten som horisontal mobili-

tet i forhold til at blive leder eller ved at markere en faglig udvikling i beskrivelsen af arbejds-
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opgaverne eller i de tillægsord man vælger at beskrive sit fag med. Ydermere så vi i foregå-

ende afsnit om mobilitet og karrierevej (afsnit 8) at en stor del af de faglærte, på tværs af 

uddannelsesbaggrund, kan kendetegnes som mobile, både horisontalt og vertikalt. I afsnittet 

fremgik det endvidere at 58 % af gruppen ”meget ofte” eller ”ofte” løser opgaver, der er me-

re krævende end deres uddannelse kvalificerer dem til. (jf. bilag S18) Dette tyder på, at de 

fleste bliver udfordret fagligt i deres arbejde og dermed har mulighed for faglig udvikling. 

 

Der er en lille forskel på hvilken uddannelsesbaggrund en faglært har, og hvor vigtigt faglig 

udvikling er i arbejdslivet. Ligesom det er tilfældet med faglig autonomi er industriteknik og 

værktøjsuddannelsen, de grupper der i højest grad lægger vægt på faglig udvikling. Smed og 

Teknisk Designer er de uddannelser, der lægger mindst vægt på det, hvor kun ca. halvdelen 

mener det er ”meget vigtigt”. Men generelt er det mindre end 10 % inden for de 10 uddan-

nelsesgrupper, der finder det ”mindre” eller ”ikke vigtigt” at have faglige udfordringer. (jf. 

bilag K8 nr.3) 

 

Det tyder dog på, at ønsket om vigtigheden af at have faglig udvikling falder lidt jo ældre den 

faglærte er. Som det fremgår af nedenstående tabel er der færre personer over 35 år, der 

mener, at faglig udvikling er meget vigtigt i deres arbejdsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 8  n r .4  M u lig h e d  f o r  f a g l ig  u d v ik l in g

6 7 % 6 3 %
5 7 %

2 8 % 3 2 %
3 7 %

0 %

2 5 %

5 0 %

7 5 %

1 0 0 %

2 0 - 2 9  å r 3 0 - 3 4  å r 3 5 - 9 9  å r

I k k e  v ig t ig t
M in d r e  v ig t ig t
V ig t ig t
M e g e t  v ig t ig t

Det er mange i hver aldersgruppe, der mener at faglig udvikling er vigtigt, men vi tolker, at 

det at skrive ”meget vigtigt” indikerer, at personerne ser det som en værdi i deres arbejde. 

Der er dog mange i alle aldersgrupper, der mener at faglig udvikling er ”meget vigtigt”. En 

interviewperson, der er elektromekaniker over 50 år fortæller bl.a., at han ønsker at blive på 

sin arbejdsplads, så længe han har mulighed for at udvikle sig fagligt.  

 

Manglende mulighed for faglig udvikling bliver bl.a. også brugt som forklaring på, hvorfor de 

faglærte har valgt at skifte fag eller tage en videregående uddannelse. Dette fremgik bl.a. i 

gruppe 3: Jeg arbejder ikke inden for faget længere. En interviewperson, der har valgt at 
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videreuddanne sig udtrykker det således: ”Der var ikke nok udfordringer for mig. Jeg havde 

ikke noget tilhørsforhold, og jeg har aldrig rigtig betragtet mig som en del af faget, derfor var 

det heller ikke svært at skifte til noget nyt” 

 

Dette citat illustrerer, hvordan udfordringer er en vigtig værdi i vedkommendes arbejde, og 

at dette havde betydning for hans tilknytning til faget. Personen forklarer i interviewet, at de 

manglende udfordringer var den primære årsag til, at han valgte at læse videre.  

 

Vi ser endvidere, at flere har ønsker om forskellige former for faglig udvikling eller mobilitet i 

deres fremtidige arbejdsliv. (jf. S29 side 74): 

 

Som omtalt tidligere er der flere der ønsker at blive ledere, selvstændige eller at tage en vi-

deregående uddannelse. Dette er tegn på, at de ønsker at være mobile horisontalt, hvilket 

kan tolkes som et ønske om at opnå flere faglige udfordringer fremover. 

 
Faglig anerkendelse 

At være anerkendt som fagligt dygtig er ”meget vigtigt” for 61 % af de 629 svarpersoner. (jf. 

tabel S28) Det tyder derfor også på, at faglig anerkendelse er en vigtig værdi i de faglærtes 

arbejdsliv. At ville være fagligt dygtig tyder på, at de faglærte har nogle faglige standarder, 

de ønsker at leve op til og få anerkendelse for. Spørgsmålet bliver derfor; hvad ligger der i at 

være fagligt dygtig? 

I vores interview kom det frem, at de faglærte beskriver deres faglige standard, når de skal 

tale om faglig stolthed og beskrive hvilken nytte de har af uddannelsen i dag.  

 

Faglig stolthed viser sig, som nævnt i afsnittet omkring skoledel og praktikdel (afsnit 7), ved 

evnen til at gøre tingene ordentligt og rigtigt. En elektromekaniker beskriver her den faglige 

stolthed:”Den faglige stolthed er, at man er glad for det, man laver, at det man laver er i 

orden. At det produkt du har lavet – det er i orden. At man kan løse opgaven, det giver faglig 

stolthed”  

 

Faglig stolthed er for denne person altså, både det at kunne løse opgaven og leve op til den 

rigtige standard. Et par af interviewpersonerne sætter det sammen med, at det giver faglig 

stolthed, når kunderne er tilfredse, da det giver faglig anerkendelse når kunden er tilfreds. 

Samtidig oplever flere, at de må gå på kompromis med deres faglige stolthed, fordi de ydre 

rammer sætter nogle begrænsninger. Dette uddybes i de to nedenstående citater: 

”Min faglige stolthed kommer frem, når jeg må gå på kompromis med det faglige på grund af 

deadline eller økonomi. Det har jeg det ikke godt med, fordi vi har den baggrund vi har, så 

skal det være i orden, det man leverer” 

 

En anden udtaler: ” Det plager ens faglighed, når man ved der er noget der er rigtigt, men 

noget andet der er realistisk” 
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En anden måde at udtrykke faglig stolthed på er at sammenligne sin tekniske uddannelse 

med andre faggrupper. En interviewperson sammenligner den håndværksbaserede faglighed 

med, hvad den pågældende kalder ”mappedyrene”.  

 

En interviewperson har oplevet sin faglige stolthed ved andres reaktioner på faget Teknisk 

Designer: ”Der er noget der er faglig stolthed – jeg har irettesat mange arkitekter, der har 

sagt – ”jamen du er jo bare tegner” Men jeg er altså den, der får arkitektens værk til at blive 

til virkelighed” 

 

En tredje form for faglig stolthed er koblet til den virksomhed personen arbejder i. Virksom-

hedens udtryk, brand eller genkendelighed giver flere en faglig stolthed. En interviewperson 

giver denne forklaring på sin faglige stolthed over at være ansat i en bestemt virksomhed: 

”Jamen det er (navnet på virksomheden) Det er en del af mig, og det som de sælger, kan jeg 

stå inde for, og derfor er de en del af min faglige identitet og stolthed”  

 

Faglig stolthed kan altså både dreje sig om at leve op til en faglig standard, opstå i mødet 

med andre faggrupper eller ved at være en del af en bestemt virksomhed. Den faglige aner-

kendelse kan således være knyttet til den specifikke faglighed, men ligeledes til en bestemt 

virksomhed og andre faggruppers reaktion på faget. 

 

Det at have en teknisk faglig standard, forklarer interviewpersonerne også som en speciel 

form for teknisk faglig metode. På tværs af uddannelsesbaggrund og nuværende job beskri-

ver interviewpersonerne en form for analytisk tilgang til at løse faglige problemstillinger. 

Denne tilgang er deres faglighed, og den kan bruges på tværs af jobs, fagområder og i en 

videregående uddannelse. Nedenstående citat beskriver, hvordan den teknisk faglige metode 

personen har lært under uddannelsen er en kernefaglighed, der kan bruges andre steder.  

”Vi lærte at fejlfinde rigtigt meget, og det har været en god ballast, fordi det er noget man 

kan bruge alle steder – tænke tingene igennem. Den rent analytiske fejlfinding, den har væ-

ret rigtig god” 

 

Personen fortæller efterfølgende, at han kunne bruge denne metode i de tre forskellige jobs, 

han har haft, men også som metode og tilgang i forbindelse med at gennemføre en videregå-

ende uddannelse.  

I et fokusgruppeinterview oplevede vi en indforståethed i gruppen omkring denne metode, 

man har som tekniker. Der deltog seks personer i interviewet, og de repræsenterede både 

gruppen som arbejde som ufaglært og gruppen som har taget en lang videregående uddan-

nelse. Vi tolker, at det betyder, at denne faglighed går på tværs af uddannelser og jobs.  

 

Samtidig er fagligheden ikke noget, der ifølge interviewpersonerne, kan tages for givet, da 

den kan mistes. En, der nu har et job som ufaglært, mener ikke det er muligt at få et job 
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inden for faget igen, fordi udviklingen går så stærkt. Der ville være behov for en opdatering: 

En anden interviewperson beskriver det at miste sin faglighed således: 

”Jeg er gået fra at være specialist til at være meget bred. Jeg prøver at holde fast i projekter, 

der er specifikke, så jeg kan bruge min faglige viden, for ellers mister jeg det” 

 

Interviewpersonerne identificerer sig generelt ikke med personer, der har taget en ”boglig 

uddannelse”, da en teknisk erhvervsuddannelse har et andet fokus. Forskellen på gymnasiet 

og en erhvervsuddannelse bliver nævnt mange gange. En interviewperson forklarer forskellen 

således:  

”Jeg er ikke så god til at sætte mig ned og læse tykke bøger om et emne for at lære det. Jeg 

kan ikke læse mig til det, jeg skal have ”hands on”, og det kan godt være, at det er det der 

håndværker noget – datamekaniker er jo en håndværkeruddannelse” 

 

Fagligheden er altså noget med at have ”hands on” i stedet for at læse bøger om det, og det 

kendetegner, ifølge de faglærte, den teknisk faglige metode de har. Vi tolker at den faglig-

hed, der søges anerkendelse for, drejer sig om at kunne gøre tingene ordentligt til en god 

standard og samtidig bruge sin teknisk faglige metode, der er et middel til at kunne løse op-

gaverne.  

 

Sammenfatning 

Vi kan overordnet konkludere at faglig autonomi, udvikling og anerkendelse er centrale vær-

dier i de faglærtes faglighed, da de er vigtige i deres arbejdsliv i dag 7 år efter de er udlært.  

Vi har tidligere, i afsnit 7, set at de faglærte efterspørger mere differentiering i erhvervsud-

dannelserne, da de bl.a. efterspørger differentiering på niveaudelte hold og individuelt tilret-

telagte forløb på teknisk skole. Flere af interviewpersonerne beretter, at de ikke blev udfor-

dret fagligt under uddannelsen, og at dette påvirkede deres motivation i en negativ retning. 

Det tyder på, at de faglærte fortsætter med at stille krav om mulighed for faglig autonomi og 

faglig udvikling, når de er udlært. De faglærte stiller altså krav om mulighed for faglig auto-

nomi og udvikling, både under og efter de er udlært.  

I forbindelse med den nyeste erhvervsuddannelseslov er det muligt at vælge studierettet eller 

erhvervsrettet påbygning, hvis man ønsker faglig udvikling inden for de almene og faglige 

fag. Samtidig giver den nye lov mulighed for at tage fag med højere præstationsstandard, 

hvor de faglige fag kan tages på et højere niveau. De nye politiske rammer om de tekniske 

erhvervsuddannelser giver derfor mulighed for at tilgodese disse ønsker, men er de nuvæ-

rende lærlinge informeret om disse muligheder, og hvad gør de faglige udvalg for at sikre 

denne mulighed?  

I relation til Morten Smistrups kritik af vekseluddannelsessystemet kan man tolke, at det er 

centralt at have fokus på det individuelle perspektiv på faglighed i de tekniske erhvervsud-

dannelser, især når faglig autonomi er den værdi, en faglært lægger mest vægt på i arbejds-

livet. Det tyder på, at de faglige udvalg i deres arbejde med uddannelsesudvikling med fordel 
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kan tænke begge perspektiver ind i de tekniske erhvervsuddannelser. På den ene side skal 

uddannelserne matche arbejdsmarkedets krav og udvikling, og på den anden side skal ud-

dannelserne give plads til de faglærtes ønsker om mulighed for selvstændighed og nytænk-

ning i uddannelserne.  

 

Vi kan endvidere konkludere, at det er muligt at identificere en kernefaglighed, som kende-

tegner det, de faglærte trækker på i deres arbejdsliv. Det tyder på, at faglærte har erhvervet 

sig en teknisk faglig metode, der kan betegnes som en kernefaglighed. Denne teknisk faglige 

metode kan bruges på tværs af uddannelsesretning, jobs og de mobilitetsmønstre, vi har set i 

det foregående afsnit (afsnit 8). Derudover er det fælles for de faglærte, at de har bestemte 

faglige standarder, der er vigtige at leve op til og få anerkendelse for i arbejdslivet.  

Der rejser sig et interessant spørgsmål i forbindelse med denne teknisk faglige metode, fordi 

de faglærte lægger vægt på, at deres faglighed adskiller sig fra de boglige kompetencer, der 

findes inden for andre uddannelsesretninger.   

De tekniske erhvervsuddannelser kan kritiseres for at være for fagligt specifikke, da de ofte 

retter sig mod et bestemt fagområde med specifikke kompetencemål. I forbindelse med ind-

førelse af reform 2000 blev de tekniske erhvervsuddannelser mere individualiserede, end de 

uddannelser de faglærte gennemførte i 2001. Ovenstående beskrivelse af faglig stolthed og 

den teknisk faglige metode vidner modsat om, at der findes en kernefaglighed med en høj 

standard, som kan bruges på tværs af fagområder og brancher. Den høje mobilitetsgrad, vi 

så i afsnit 8, viser ligeledes at uddannelserne på trods af deres specifikke faglige fokus, kan 

bruges i mange forskellige brancher, og at det er muligt at være mobil både vertikalt og hori-

sontalt. Det tyder på, at det er muligt at opnå en faglig brede i sin faglighed selvom uddan-

nelserne er specifikke. De mere boglige gymnasiale ungdomsuddannelser bliver betegnet som 

abstrakte og analytiske i deres faglighed, men på samme måde kan man altså tale om en 

analytisk faglighed i de tekniske erhvervsuddannelser. Læring i de tekniske erhvervsuddan-

nelser giver både en teknisk faglig metode samtidig med viden om hvordan en arbejdsplads 

fungerer, og evnen til at indgå tværfagligt samarbejde, som vi så i afsnit 7.  

Den specifikke faglighed i de tekniske erhvervsuddannelser synes derfor ikke at være en hin-

dring for mobilitet og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Vi kan konkludere, at de tekniske er-

hvervsuddannelser giver gode forudsætninger for tværfagligt samarbejde og skift til helt nye 

arbejdsområder. 

Mange unge opfatter en erhvervsuddannelse som mere fastlåsende end en studieforbereden-

de uddannelse, som en gymnasial uddannelse. Unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, 

har meget fokus på de muligheder, de har i fremtiden. (Cefu 2006) 

Det er en udfordring at tiltrække lærlinge til erhvervsuddannelserne generelt, og inden for 

industriens område er der mangel på lærlinge inden for flere uddannelsesområder. At de tek-

niske erhvervsuddannelser kan være et grundlag for mange forskellige karriereveje, er derfor 

et centralt budskab at kommunikere ud til unge, som skal vælge ungdomsuddannelse frem-

over. 
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Tilknytning til fagpersoner 

At have tilknytning til fagpersoner kan indikere, at man har evnen til at indgå i faglige og 

tværfaglige samarbejde, som vi har behandlet i afsnittet omkring skole- og praktikdel. Faglig 

tilknytning kan også dreje sig om at have faglige netværk, de faglærte kan bruge i forbindel-

se med opgaveløsning i det daglige arbejde, som sparring. At have et fagligt netværk og væ-

re tilknyttet til fagpersoner tolker vi ligeledes som en identifikation med faget, da det indike-

rer, at man tilhører en gruppe af andre personer med samme faglige baggrund. I dette afsnit 

vil vi undersøge om gruppernes uddannelsesbaggrund har betydning for tilknytning til faget i 

form af tilknytning til forskellige typer af fagpersoner. Er de en del af et fagligt fællesskab, og 

har det betydning for deres arbejdsliv både socialt og fagligt? 

 

I ovenstående afsnit præsenterede vi i tabel S28, hvad der er vigtigt i faglærtes arbejdsliv. I 

tabellen viste det sig at 28 % af de 626 respondenter mener, det at være en del af et fagligt 

fællesskab er ”mindre – eller ikke vigtigt” i deres arbejdsliv. Opgørelsen viser altså at 1/3 del 

af respondenterne ikke lægger vægt på faglige fællesskaber i deres arbejdsliv.  

 

Nedenstående graf viser en opgørelse over, hvilke faglige grupper de faglærte har en tilknyt-

ning til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Størst tilknytning til faglige kollegaer og virksomhed 

Det tyder på, at de faglærte har størst tilknytn  til deres faglig llegaer eller til deres 

virksomhed, da ca. halvdelen af respondenterne angiver at de har stor tilknytning disse to 

parametre. (jf. tabel S25)  
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I de gennemførte interviews mødte vi samme tendens, som er skitseret i grafen (S25). Inter-

viewpersonerne gav generelt meget korte svar, når vi talte om faglige netværk og tilknytning 

til fagpersoner. Hovedparten svarede direkte nej til et spørgsmål, om de har et fagligt net-

værk eller nogen form for tilknytning til andre fagpersoner.  

En interviewperson beskriver dog et fagligt fællesskab til personer i en af virksomhedens 

samarbejdspartnere. Dette fællesskab drejer sig om opgaveløsning og om at søge hjælp til 
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faglige problemstillinger. Interviewpersonen er teamleder og beskriver følgende om en situa-

tion hvor afdelingen har et fagligt problem, der skal løses:   

”Man lærer gennem løsningen og prøver sig frem. Man drøfter det med andre eller søger 

hjælp hos samarbejdspartner i Tyskland. Det ligner hinanden – en motor er en motor – det er 

samme princip, måske er der nye dele i den, men i bund og grund er det det samme princip” 

 

Det tyder på, at virksomheden har et fagligt netværk uden for virksomheden, og at faggrup-

perne ligeledes hjælperne hinanden internt i virksomheden. Dette kan være et eksempel på, 

hvordan man som faglært har tilknytning til faglige kollegaer, som vi så i ovenstående graf.  

 

Det viser sig, at der er forskel på de enkelte uddannelsesområder og tilknytning til de faglige 

kollegaer. Personer, der er udlært teknisk designer eller inden for data og kommunikation 

eller elektronik og svagstrøm, har større tilknytning til de faglige kollegaer end de øvrige ud-

dannelsesgrupper. Det er ca. 55 % af personerne inden for de tre grupper, der har angivet at 

de har en stor tilknytning til deres faglige kollegaer. (jf. bilag K8 nr. 6) Til sammenligning er 

der kun 40 % industriteknikere og 36 % smede, der tilkendegiver, at de har stor tilknytning 

til deres faglige kollegaer. Dette kan hænge sammen med, hvor meget de enkelte grupper 

vidensdeler eller samarbejder med andre på arbejdspladserne. Behovet for at vidensdele og 

samarbejde kan variere på tværs af de 10 uddannelsesområder, og derfor skal det ikke nød-

vendigvis fortolkes negativt, at de ikke har en tilknytning til deres faglige kollegaer. Der er 

nogle uddannelsesområder, hvor den teknologiske udvikling går meget stærkt, og der derfor 

er behov for mere vidensdeling om de nye teknikker og metoder. Det kan være en forklaring 

på, hvorfor personer inden for eks. data og kommunikation har mere tilknytning til deres 

faglige kollegaer end eks. smede. Det kan ligeledes hænge sammen med graden af selv-

stændighed i arbejdet, hvor vi så at industriteknikerne også den gruppe, der lægger mest 

vægt på at kunne arbejde frit og selvstændigt, som vi så i foregående afsnit. 

 

Det viser sig ligeledes, at der er forskel på uddannelsesområderne, når det gælder tilknytnin-

gen til virksomheden. (jf. Bilag K8 nr. 7). Personer der er udlært smed (32 %), Værktøjsma-

ger (40 %) eller inden for automatik og proces (38 %) har mindre tilknytning til deres virk-

somhed end de øvrige uddannelsesgrupper. Industrioperatører (61 %), plastmagere (60 %) 

og personer inden for Elektronik og svagstrøm (67 %), har derimod den største tilknytning til 

deres virksomhed. Dette kan hænge sammen med at mange inden for disse tre grupper ar-

bejder i store virksomheder med over 200 ansatte. De store virksomheder er ofte kendt for et 

specielt brand eller kan gøre noget ud af virksomhedens identitet i forhold til medarbejderne, 

der kan medvirke til, at personerne relaterer sig mere til virksomheden. En interviewperson, 

der tidligere er blevet fremhævet, beskriver denne form for tilknytning til en virksomhed, og 

han udtaler, at det at arbejde i en bestemt virksomhed er hans faglige stolthed. Den pågæl-

dende virksomhed har et almen kendt brand, som den pågældende gerne vil være en del af, 

fordi det står for kvalitet og gode produkter. Dette er et eksempel på, hvordan tilknytning til 

virksomheden kan spille en stor rolle i forhold til fagligheden.  

 91 



 

Tilknytning til de øvrige kollegaer varierer også på tværs af de 10 uddannelsesområder. Øvri-

ge kollegaer kan være alle typer af medarbejdergrupper fra administrativt personale til fag-

grupper i virksomheden, som bestrider andre jobfunktioner som eks. ingeniører eller sælgere.  

Her ser vi at plastmagere og industrioperatører har størst tilknytning til deres øvrige kollegaer 

sammenlignet med de øvrige grupper. I disse to grupper har ca. 40 % angivet, at de har stor 

tilknytning til de øvrige kollegaer. (jf. bilag K8 nr. 8) Personer, der er uddannet smed, værk-

tøjsmager eller inden for automatik og proces, har mindst tilknytning til øvrige kollegaer. Til 

sammenligning med plastmagere og industrioperatører har kun ca. 20 % angivet, at de har 

stor tilknytning til deres øvrige kollegaer.  

 

Den begrænsede tilknytning til faglige grupper bekræftes også af nedenstående tabel. I ta-

bellen fremgår det at ca. 1/5 del af de faglærte tilhører et fagligt fællesskab med personer 

med samme uddannelsesbaggrund som dem selv. (jf. bilag S26) 

 

S26 Deltager du i fagligt fællesskab med andre 

med samme tekniske erhvervsuddannelse?  

 

Procent Antal 

Ja 18% 114 

Nej  78% 491 

Ved ikke 3% 21 

Total 100% 626 

 

Det tyder på, at der ikke er mange af de faglærte fra 2001, der har et netværk til eksempel-

vis tidligere holdkammerater fra Teknisk Skole. Parallelt med dette kan vi i afsnittet om Sko-

le- og praktikdel se, at det sociale fællesskab i løbet af uddannelsen ikke fylder meget for de 

faglærte.  

 

Der er dog forskel på de enkelte uddannelsesområder, når det gælder fagligt fællesskab med 

andre med samme uddannelsesbaggrund. Data og kommunikationsområdet ligger højest i 

forhold til denne type netværk, da ca. 30 % af denne gruppe har et fagligt fællesskab med 

andre der er udlært inden for data og kommunikation. Modsat deltager under 10 % af de 

faglærte smede og plastmagere i et fagligt fællesskab med andre med samme uddannelses-

baggrund.  

 
Begrænset tilknytning til faglig organisation 

Det er bemærkelsesværdigt, i tabel S25, at kun 8 % af gruppen angiver, at de har en stor 

tilknytning til deres faglige organisation, og at ca. 1/3 angiver, at de ikke har nogen tilknyt-

ning til denne gruppe.  

I relation til tilknytning til sin faglige organisation gav flere af interviewpersonerne udtryk for, 

at de er medlem af en faglig organisation af solidariske årsager, mere end det ses som et 
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fagligt fællesskab, hvor de kan få mere viden om deres fag. En interviewperson fortæller, han 

ser sin faglige organisation som en karrieremulighed mere end et reelt behov for at danne 

faglige netværk. Den pågældende har været aktiv i en arbejdstagerorganisation og overveje-

de dette som en karrierevej. 

 

Nedenstående graf (K8 nr. 9) viser en sammenligning af de 10 uddannelsesgrupper og deres 

tilkendegivelser i forhold til tilknytning til fagforening eller organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8 nr. 9 Tilknytning til fagforening el. fagorganisation
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Af grafen fremgår det, at personer, der er udlært industrioperatører, har størst tilknytning til 

deres faglige organisation, da 17 % har angivet at de har ”stor tilknytning” til deres fagfore-

ning eller organisation. Smede, teknisk designere og mekanikere har ligeledes mere tilknyt-

ning til fagorganisationerne end gennemsnittet, da ca. 10 % angiver at de har ”stor tilknyt-

ning”. Værktøjsmagere, plastmagere og personer inden for data og kommunikation, er de 

grupper der har den laveste tilknytning, da ingen har ”stor tilknytning” til deres fagforening 

eller organisation. Halvdelen af værktøjsmagere og uddannede inden for data og kommunika-

tions har tillige angivet, at de ikke har nogen tilknytning til deres fagforening eller organisati-

on.  

Overordnet tyder det på, at de faglærte, der blev uddannet i 2001, har en begrænset tilknyt-

ning til deres fagforening eller organisation, og at denne type faglige gruppe ikke har en stor 

betydning for deres tilknytning til faget generelt. Der er her et potentiale for de faglige orga-

nisationer, hvis de ønsker at være omdrejningspunkt for faglige netværk blandt personer med 

en teknisk erhvervsuddannelse.  

 

Sammenfatning 

Overordnet tyder det på, at faglærte har størst tilknytning til deres faglige kollegaer eller 

deres virksomhed. Det er dog kun ca. halvdelen, der har angivet, at de har stor tilknytning til 

disse fagpersoner. Der er forskel på tilknytning til faggrupper blandt de 10 uddannelsesområ-
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der og det viser sig at personer, der er udlært smed i 2001, generelt har mindst tilknytning til 

faglige grupper som virksomheden, faglige- og øvrige kollegaer, og de deltager i mindre grad 

i faglige fællesskaber end de øvrige uddannelsesområder. Det tyder omvendt på, at personer, 

der er udlært eks. industrioperatør eller inden for data og kommunikation, har højere grad 

tilknytning til faglige grupper end de øvrige. Dette kan hænge sammen med graden af selv-

stændighed i arbejdet og graden af teknologisk viden inden for faget, da dette kan påvirke 

behovet for faglig sparring og vidensdeling på arbejdspladsen.  

Vi konkluderede i afsnit 6 om skole- og praktikdel at uddannelserne ruster til tværfagligt 

samarbejde, men at det sociale fællesskab ikke fylder meget i udannelserne. Det tyder altså 

på, at de faglærte føler sig kompetence til at samarbejde med andre fagpersoner, men at 

dette ikke nødvendigvis udløser en tilknytning til disse grupper.  

 

Vi kan ligeledes konkludere, at de faglærte har en meget begrænset tilknytning til deres fag-

forening eller faglige organisation. Det tyder ikke på, at de faglærte ser dette som en del af 

deres faglighed at være del af en fagorganisation. Overordnet tyder dette på, at de faglærte 

har mere fokus på deres individuelle kompetencer og faglige udvikling end den sociale til-

knytning til fagpersoner i deres opfattelse af faglighed. De faglærte er udlært i 2001 og der 

har i perioden frem til efteråret 2008 generelt været fremgang på arbejdsmarkedet, og der 

har været en høj beskæftigelsesfrekvens for disse uddannelsesområder. Undersøgelser viser, 

at der i perioder med fremgang på arbejdsmarkedet er en tendens til et fald i tilknytningen til 

faglige organisationer (Bild, m.fl. 2007). De gunstige forhold på arbejdsmarkedet fra 2001 og 

frem til i dag kan derfor være en forklaring på den begrænsede tilknytning til fagforening 

eller organisation. 

 
 
11. Metode 
 

Valg af metode og projektdesign er afgørende for, hvordan projektets problemstilling belyses. 

I dette afsnit vil de anvendte metoder blive beskrevet, og projekts design blive skitseret. I 

den forbindelse vil erfaringer fra processen blive inddraget.   

 

Baggrund for valg af metode og projektdesign 

Udgangspunktet for valg af metode er projektets problemstilling: 

Hvordan forløber karriereveje sig for unge med en teknisk erhvervsuddannelse fem år efter 

de er udlært, og hvilke muligheder og begrænsninger har fagligheden i uddannelsen medført 

for de unges karrierevej? Det er et mål at belyse problemstillingen fra en objektiv vinkel, hvor 

de generelle mønstre observeres. Derudover er det en målsætning at have mulighed for at gå 

i dybden med målgruppens subjektive vurdering af deres uddannelse og karriereveje. Disse 

to undersøgelsesvinkler fordrer, at der anvendes både kvalitative og kvantitative metoder. Vi 

har derfor valgt at gennemføre tre delundersøgelser, hvor kvalitative og kvantitative metoder 
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bringes i spil, så de kan supplere hinanden. Der gennemførtes dels en registerbaseret for-

løbsundersøgelse, dels en spørgeskemaundersøgelse og interviews.  

 

Projektets design blev, på baggrund af ovenstående, tilrettelagt så de tre delundersøgelser 

kunne supplere hinanden. Delundersøgelserne blev gennemført enkeltvis og i den rækkefølge 

der er skitseret i figuren. Dette medførte at analyseprocessen foregik gennem hele forløbet, 

da resultaterne fra en delundersøgelse blev brugt  i den næste delundersøgelse.  

 

Nedenstående figur er en skitse af projektforløbets design, der skal gøre det muligt at svare 

på projektets problemstilling.  

 

Projektdesign 
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I det efterfølgende er de tre delundersøgelser og erfaringer dermed beskrevet. 

 

Registerbaseret forløbsundersøgelse 

En registerbaserede forløbsanalyse gør det muligt at kortlægge de overordnede mønstre for 

unges karriereveje, efter de har afsluttet en teknisk erhvervsuddannelse.  

Datamaterialet blev produceret af Danmarks statistik på baggrund af de overordnede kriterier 

som projektgruppen opstillede for registerundersøgelsen. Kriterierne kan ses i bilag til afsnit 

11. 

Industriens Uddannelser står for at udstede svendebreve til alle der afslutter en teknisk er-

hvervsuddannelse inden for industrien. Industriens uddannelser har derfor CPR-numre på de 
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personer, der afsluttede en erhvervsuddannelse i 2001. Disse CPR-numre blev overdraget til 

Danmark Statistik som grundlaget for datatrækket. Dette giver os en sikkerhed for, at de 

personer, der indgår i undersøgelsen faktisk har afsluttet en teknisk erhvervsuddannelse in-

den for de 10 uddannelsesområder, der er i fokus i undersøgelsen.  

Grundlaget for dataudtrækket er i alt 3924 personer, der har afsluttet en teknisk uddannelse i 

2001. De fordeler sig således inden for de 10 uddannelsesområder: 

 

Uddannelsesområde Antal personer 

Automatik og procesuddannelser 186 

Data- og kommunikationsuddannelsen 207 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 281 

Industrioperatøruddannelsen 279 

Industriteknikeruddannelsen 526 

Mekanikeruddannelsen 1137 

Plastmageruddannelsen 74 

Smedeuddannelsen 882 

Teknisk Designeruddannelsen 252 

Værktøjsuddannelsen 100 

 

Der er stor forskel på størrelsen af de 10 uddannelsesområder. I afrapporteringen af register-

undersøgelsen fremgår de separat, så vi kan sammenligne dem på tværs og derunder tage 

hensyn til at der kun er 74 plastmagere til sammenligning med 1137 mekanikere.  

 

Registerundersøgelsen dannede grundlag for udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelsen. 

Registerdata er derfor blevet analyseret af to omgange. I første omgang så vi på de generelle 

mønstre i datasættet. I den forbindelse fandt vi det hensigtsmæssigt at inddrage de konsu-

lenter og enkelte udvalg, der har ansvaret for de 10 Uddannelsesområder. I denne tabel er 

en oversigt over de konsulenter og udvalg vi har interviewet i forbindelse med første fortolk-

ning af registerdata. 

 

 

Uddannelsesområde UU, UG, Fagligt udvalg Konsulent i IU 
Automatik- og proces Udviklingsgruppen for automatik og elektronik  X 
Data og kommunikation   X 
Elektronik og svagstrøm Udviklingsgruppen for automatik og elektronik  X 
Industrioperatør   X 
Industriteknik   X 
Mekaniker   X 
Plastmager   X 
Smedeuddannelsen Udviklingsgruppen for smede og svejseteknik X 
Teknisk Designer Det Faglige Udvalg for Teknisk Design X 
Værktøjsuddannelsen   X 
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I projektets overordnede analysefase er registerdata blevet analyseret i anden omgang.  

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen blandt personer i målgruppen har til formål at afdække, hvilke 

muligheder og begrænsninger faglighed har skabt for de unges karrierevej. Undersøgelsen er 

tilrettelagt og gennemført med udgangspunkt i resultaterne fra registerundersøgelsen. Spør-

geskemaet kan ses i bilag til afsnit 11. 

 

Vi har sendt en anmodning om deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ud til ca. 3000 perso-

ner fra årgang 2001. I brevet bliver modtageren introduceret til undersøgelsen og henvist til 

en hjemmeside, hvor spørgeskemaet kan besvares. Brevet kan ses i bilag til afsnit 11. Vi har 

rekvireret postadresser på respondenterne ud fra de CPR-numre, der også anvendes i regi-

sterundersøgelsen. Vi har fået tilladelse og adgang til postadresserne gennem datatilsynet og 

afdelingen for sundhedsstatistik i Sundhedsstyrelsen. Der var en uforudset lang behandlings-

tid for rekvirering af postadresser i dette to organisationer, og dette forsinkede projektet i op 

til 1 måned. De har en lang behandlingstid i Sundhedsstyrelsen, og vi erfarede tillige, at de 

ikke lever op til deres egne frister for behandling. Vi vil anbefale andre at afse meget tid til 

indhentning af postadresser på baggrund af CPR-numre.  

 

Der er 626 personer, der har besvaret vores spørgeskema. Det svarer til en svarprocent på 

ca. 20 %. 

I nedenstående tabel fremgår det hvordan svarpersonerne fordeler sig inden for de 10 ud-

dannelsesområder.  

 

 

Hvilken erhvervsuddannelse afsluttede du i 2001? 
Pro-
cent 

An-
tal 

Automatik og proces 10% 63 
Data og kommunikation 6% 36 
Elektronik og svagstrøm 10% 63 
Industrioperatør 10% 64 
Industritekniker 14% 86 
Mekaniker 28% 178 
Plastmager 2% 15 
Smedeuddannelsen 11% 66 
Teknisk Designer 6% 35 
Værktøjsuddannelsen 3% 20 
Total 100% 626 

 

Fordelingen på uddannelserne svarer tilnærmelsesvist til fordelingen på gruppen generelt, og 

vi mener, at de 262 personer er repræsentative for årgang 2001. I behandlingen af resulta-
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terne viser det sig dog, at andelen af personer, der har taget en videregående uddannelse er 

større blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen end for populationen generelt. 

Dette kan være en bias i forhold til fortolkning af resultaterne.  

Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er ligesom registerundersøgelsen blevet analyseret i 

to omgange: I første omgang som grundlag for udarbejdelse af interviewguide og i anden 

omgang som del af den samlede analyse.  

 

Kvalitative interviews 

Målet med at gennemføre en kvalitativ interviewundersøgelse er at skabe en nuanceret og 

sammenhængende forståelse af fagligheden i de tekniske erhvervsuddannelser. Interviewene 

har til formål at supplere projekts øvrige resultater.  

 

Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de mønstre vi har fundet i register- og 

spørgeskemaundersøgelse. Interviewguiden kan ses i bilag til afsnit 11. Interviewene er gen-

nemført som semistrukturerede interviews. Der er gennemført i alt 6 fokusgruppeinterview i 

København, Odense, Århus, Aalborg og Sønderborg. Derudover er der gennemført individuel-

le- og telefoninterviews.  
 

Vi har interviewet i alt 26 personer fra årgang 2001. De har alle udfyldt spørgeskemaet og 

har sagt ja til at deltage i et uddybende interview.  

 
Interviewpersonerne er udvalgt ud fra følgende kriterier: 

 Geografisk spredning. Alle regioner skal være repræsenteret 

 Aldersspredning. Alle aldersgrupper skal være repræsenteret (20-29 år) (30-34 år) (35-

39 år) 

 Uddannelse: De største uddannelsesgrupper skal være repræsenteret 

 Mobilitetsmønster: Nedenstående tabel viser en oversigt over de mobilitetsmønstre, vi 

ønsker der skal være repræsenteret blandt interviewpersonerne. 

 

Bliver i virksomheden Bliver i faget Mobil op-ned Ud af faget 
Mobil internt i virksomheden Mobil op Med uddannelse 

Ikke mobil 

Mobile inden for 
faget mellem 
virksomheder Mobil ned Uden uddannelse 

 
De 26 personer repræsenterer de ovenstående kriterier. I forhold til mobilitetsmønster og 

uddannelsesbaggrund er der dog en skæv fordeling, som kan have indflydelse på de resulta-

ter vi har i undersøgelsen. Fordelingen er opgjort i nedenstående tabel. 
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Mobilitetsmønster Uddannelse Antal  
Mobil internt i virksomheden  
(har haft forskellige jobfunktioner internt i virksomheden) Elektromekaniker  1 

Ikke mobil (ingen jobskift) Industrioperatør 1 

Mobile inden for faget mellem virksomheder  
(1 eller flere jobskift) 

Tekniks designer, data-
mekaniker,            It-
supporter, Industritekni-
ker, Mekaniker, Automa-
tikmekaniker 6 

Mobil op  
(leder eller selvstændig) 

Automatikmekaniker 
Elektromekaniker, Tek-
nisk designer, Elektronik-
fagtekniker, Mekaniker, 
Lastvognsmekaniker 6 

Mobil ned (job som ufaglært) Elektronikfagtekniker, 1 

Ud af faget med uddannelse  
(Har gennemført LVU, MVU, KVU eller anden uddannelse, 
der giver adgang til nyt jobområde) 

Maskinarbejder, Mekani-
ker, Automatikmekani-
ker, Elektromekaniker, 
Lastvognsmekaniker, 
Værktøjsmager, Automa-
tikmekaniker, Elektro-
nikmekaniker 8 

Ud af faget uden uddannelse 
Maskinarbejder, Smed, 
smed 3 

 
 
Som det fremgår af tabellen er der mange der er i gruppen ” Ud af faget med uddannelse”. 

Denne gruppe er forholdsvis større end fordelingen af personer, der har taget en videregåen-

de uddannelse generelt i årgang 2001. Resultatet fra interviewundersøgelsen er derfor meget 

præget af personer, der har gennemført en videregående uddannelse. Samtidig er ikke alle 

uddannelsesgrupper repræsenteret. Interviewene har til formål at uddybe de resultater vi har 

fra register- og spørgeskemaundersøgelse. Vi mener i den forbindelse at gruppen kan repræ-

sentere bredden i personer med en teknisk erhvervsuddannelse fra 2001. 

 

 

 

Kombination af metoder 

Vores erfaring er, at en registerbaseret undersøgelse er en relevant dataindsamlingsmetode 

til at afdække generelle mønstre i unges karriereveje. Med en registerbaseret undersøgelse er 

det dog ikke muligt at gå i dybden med faglighed, som projektets problemstilling lægger op 

til. I registerundersøgelsen er det eksempelvis muligt at klarlægge graden af brancheskift, 

men det er ikke muligt at identificere om et brancheskift også medfører et skift i faglighed. 

Disse mønstre kunne vi til gengæld få afdækket i spørgeskema og interviews, hvor vi havde 

mulighed for at gå i dybden med forskellige faktorer omkring faglighed og karriereveje. Gene-
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relt har vi gode erfaringer med at kombinere en registerbaseret undersøgelse med en spørge-

skemaundersøgelse og interviews. 
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12. Samlet Konklusion 
 

Teknisk erhvervsuddannelse – en uddannelse med masser af muligheder. 

 

”En uddannelse med masser af muligheder” - sådan beskriver en faglært sit fag og den tekni-

ske erhvervsuddannelse, der blev afsluttet i 2001. En udtalelse, der indrammer dette projekts 

hovedkonklusion som er, at en teknisk erhvervsuddannelse giver et godt grundlag for mange 

forskellige karriereveje.  

 

Undersøgelsen har taget udgangspunkt i projektets problemstilling: Hvordan forløber karrie-

reveje sig for unge med en teknisk erhvervsuddannelse fem år efter, at de er udlært, og hvil-

ke muligheder og begrænsninger har fagligheden i uddannelsen medført for de unges karrie-

revej? Problemstillingen er blevet belyst ud fra fem overordnede temaer, der udgør projektets 

analyseafsnit. Temaerne gør det muligt at beskrive årgang 2001 ud fra deres baggrund, erfa-

ring med selve erhvervsuddannelsen, mobilitetsmønstre, brug af efter- og videreuddannelse 

samt deres opfattelse af fag og faglighed.  

 

I dette afsnit vil vi fremhæve de overordnede konklusioner. Konklusionerne bliver i de tilfæl-

de, hvor det er muligt, kombineret med anbefalinger eller spørgsmål, der er målrettet aktø-

rer, der arbejder med uddannelsesudvikling. Vi er opmærksomme på, at årgang 2001 har 

gennemført deres erhvervsuddannelse under en anden reform, end den der er gældende på 

nuværende tidspunkt. Dette kan medføre, at eventuelle kritikpunkter kan være uaktuelle på 

grund af ændringer i de lovmæssige rammer. Formålet med projektet er, at komme med 

anbefalinger, der er relevante for de nuværende erhvervsuddannelser. På den baggrund vil 

vi, i konklusioner og anbefalinger, henvise til mulighederne inden for de gældende rammer i 

erhvervsuddannelsesloven.  

 

En teknisk erhvervsuddannelse giver mulighed for mobilitet på arbejdsmarkedet 

Vi kan konkludere, at personer med en teknisk erhvervsuddannelse er så fleksible, så de kan 

skifte fra deres oprindelige fagområde til nye typer af beskæftigelse. Indholdet i uddannelser-

ne sikrer dels, at overgangen fra uddannelsen til første job opleves som uproblematisk, og 

dels at fagligheden også er relevant i dag. Uddannelserne forbereder tillige de faglærte til at 

starte som selvstændig eller til en karriere som leder. Derudover kan vi identificere en kerne-

faglighed i de tekniske erhvervsuddannelser. Denne kernefaglighed bidrager til at gøre mobi-

litet mulig, fordi den kan bruges på tværs af brancher og faggrænser. Dertil hører, at det 

tyder på, at de faglige grænser er flydende, og at den faglige profil i de tekniske erhvervsud-

dannelser kan bruges i mange typer stillinger. Dette fremgår af nedenstående delkonklusio-

ner: 
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En høj grad af faglig relevant beskæftigelse 

To tredjedele af alle i årgangen fik job inden for deres fagområde, og over halvdelen (59%) 

af alle angiver, at de efter afslutningen af uddannelsen fik beskæftigelse i den virksomhed, 

hvor de blev uddannet. Mindre end hver tiende giver udtryk for, at de havde svært ved at 

finde det første job inden for deres specifikke fagområde (specialet). Det viser, at overgangen 

fra uddannelse til arbejde forløber gnidningsløst for langt de fleste. Det indikerer samtidig, at 

den specifikke faglige specialisering på uddannelserne ikke gør det vanskeligt at finde rele-

vant beskæftigelse. To tredjedele mener, at de fem år efter afslutningen af deres erhvervs-

uddannelse generelt arbejder med opgaver, der svarer til det som deres uddannelse kvalifice-

rede dem til. Det tyder således på, at uddannelserne giver en holdbar og relevant faglighed, 

som kan anvendes også i mange år efter afslutningen af uddannelsen.  

 

Mange karriereveje og høj mobilitet på tværs af brancher og sektorer 

Generelt har årgang 2001 en meget høj mobilitet mellem brancher de første 5 år efter afslut-

ningen af deres tekniske erhvervsuddannelse. Det gælder ikke kun skift inden for industrien, 

men også skift mellem hovedbrancherne som mellem industrien og servicesektoren, bygge og 

anlæg og forretningsservice.  

Året efter afslutningen af uddannelsen har i gennemsnit en fjerdedel skiftet til en anden ho-

vedbranche. Og 5 år efter afslutning af uddannelsen har næsten 4 ud af 10 personer skiftet 

hovedbranche, hvilket må siges at være en stor andel set i forhold til erhvervsuddannelsernes 

specifikke faglige profiler. Desuden har næsten halvdelen (1815 personer) af alle i årgangen 

skiftet A-kasse fra 2001 til 2006, hvilket tyder på, at mange brancheskift er forbundet med 

skift af arbejdsfunktioner. Den største afgang findes hos Metalarbejderne med en nettoafgang 

på over 500 medlemmer. 

Derfor viser undersøgelsen, at selvom de tekniske erhvervsuddannelser er bygget op omkring 

relativt specifikke faglige kompetenceprofiler, så hindrer det ikke en tværgående mobilitet på 

arbejdsmarkedet.  

 

Betydelig faglig mobilitet opad på arbejdsmarkedet 

Over en fjerdedel af alle fra årgang 2001 angiver at have haft et lederjob inden for 5 år efter 

afslutningen af deres tekniske erhvervsuddannelse, og 11 % af dem har i dag et lederjob og 

3 % er selvstændige. Desuden ønsker 28 % at være ansat i et lederjob om fem år og 14 % 

at være selvstændige. Hver femte begrunder deres deltagelse i kurser og uddannelse med 

ønsket om at få et job som leder. Det viser, at en teknisk erhvervsuddannelse ikke kun giver 

en stor horisontal mobilitet på tværs af brancher, men også en betydelig vertikal mobilitet 

ofte til ledelsesopgaver med tilknytning til uddannelsens faglige område.  

 

Kernefaglighed i uddannelsen giver gode muligheder for mobilitet 

Vi kan identificere en form for kernefaglighed, som kendetegner, hvad årgang 2001 trækker 

på i deres arbejdsliv. Det tyder på, at de faglærte har erhvervet sig en teknisk faglig metode, 

der kan kendetegnes som en kernefaglighed. Den teknisk faglige metode er blandt andet 
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kendetegnet ved kompetencer til fejlfinding og det analytiske overblik, som en faglært har, 

når der skal løses en faglig problemstilling. Metoden kan tilsyneladende bruges på tværs af 

uddannelsesretning, jobs og mobilitetsmønstre. Derudover er det fælles for de faglærte, at de 

har bestemte faglige standarder, der er vigtige at leve op til og få anerkendelse for i arbejds-

livet.  

Vi tolker, at denne teknisk faglige metode er medvirkende til, at vi ser den høje grad af mobi-

litet på tværs af brancher. Derudover viser kernefagligheden, at de tekniske erhvervsuddan-

nelser, parallelt med de gymnasiale uddannelser, har en analytisk faglighed, der giver dem 

mulighed for mange forskellige karriereveje. Resultaterne fra denne undersøgelse tyder der-

for ikke på, at fagligheden i de tekniske erhvervsuddannelser er for specifik. Vi ser netop at 

en specifik faglighed, som ligger i eksempelvis en mekanikeruddannelse, kan overføres til 

mange forskellige jobs og ruster den erhvervsuddannede til at opsøge nye faglige udfordrin-

ger. 

 

Vi anbefaler, at der i arbejdet med uddannelsesudvikling, fokuseres på at holde kernefaglige-

heden i uddannelserne ved lige, da den kan give gode muligheder for fleksibilitet og mobilitet 

på arbejdsmarkedet.  

 

Der er tendens til flydende faggrænser mellem de tekniske erhvervsuddannelser 

Den måde, som årgang 2001 beskriver deres fag på, indikerer, at der er flydende faggrænser 

på tværs af de 10 uddannelsesområder. Dette ses blandt andet ved, at de faglærte, på tværs 

af uddannelsesbaggrund, beskriver deres fag med benævnelsen montør, tekniker eller udvik-

ler.  

Det tyder på, at den hidtidige tætte kobling mellem uddannelse og beskæftigelse er under 

opløsning. Dette kan skyldes, at der løbende sker teknologisk og organisatorisk fornyelse 

inden for jobområderne, som kan indebære, at grænserne mellem fagområderne udviskes. 

Det tyder på, at de tekniske uddannelser, der er i fokus i denne undersøgelse kan imøde-

komme mange forskellige krav på arbejdsmarkedet og at uddannelserne forbereder de ud-

lærte til at indtage nye jobfunktioner, som eksempelvis montør, tekniker eller udvikler uanset 

om uddannelsen er datamekaniker eller smed.  

 

Der er både muligheder og begrænsninger i forhold til livslang læring 

Ud fra undersøgelsens resultater kan vi konkludere, at de tekniske erhvervsuddannelser giver 

et grundlag for livslang læring og fortsat efter- og videreuddannelse. Der er dog væsentlige 

blindgyder i forbindelse med videreuddannelsesmulighederne, der kan tolkes som en be-

grænsning for mulige karriereveje efter en teknisk erhvervsuddannelse. Dette fremgår af 

følgende delkonklusioner: 

 

Læring i grunduddannelserne fortsætter i livslang læring  

Over halvdelen af alle i årgang 2001 angiver, at de ofte eller meget ofte løser opgaver, som 

er mere krævende, end deres grunduddannelse har kvalificeret dem til. Over halvdelen ople-
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vede efter afslutningen af deres erhvervsuddannelse, at der var gode muligheder for efter- og 

videreuddannelse. Og fire ud af fem har deltaget i kurser eller uddannelse, siden de blev fær-

dige med grunduddannelsen. Det indikerer, at langt de fleste af årgangen fortsætter deres 

læring både på arbejdspladsen og i uddannelsesinstitutioner efter afslutningen af deres er-

hvervsuddannelse 

Der er både personer, som i deres karriereveje benytter sig af videre- og efteruddannelse, og 

personer som ikke bruger uddannelse. 

Derudover er der 13 %, der angiver, at de meget ofte løser opgaver, som er mere rutinepræ-

gede end deres grunduddannelse har kvalificeret dem til. Der er grund til at se nærmere på, 

om den faglige udvikling for denne gruppe blot i en kortere periode er gået i stå, eller om der 

er tegn på, at de er havnet i en blindgyde på arbejdsmarkedet, som fastholder dem i rutine-

prægede jobs uden muligheder for kurser eller uddannelse.  

 

Få har direkte adgang til en videregående uddannelse  

Vi kan konkludere, at knap hver tiende (8,6 %) af alle i årgang 2001 har gennemført en 

gymnasial uddannelse, inden de startede på deres tekniske erhvervsuddannelse. Der er stor 

forskel på, hvor mange der er inden for de 10 uddannelsesgrupper. Blandt tekniske designere 

har hver fjerde en forudgående gymnasial uddannelse, mens det gælder for mindre end 4% 

af smede og mekanikere. 5 år efter afslutningen af deres tekniske erhvervsuddannelse be-

gynder 3% en gymnasial uddannelse. Inden for automatik, elektronik og værktøjsmagere er 

det over 7%, der begynder en gymnasial uddannelse, mens det blandt smede, mekanikere er 

mindre end 2%. Der er således stor forskel på, hvor mange der har eller senere opnår stu-

diekompetence. Det betyder, at der på nogle tekniske erhvervsuddannelser er meget få, som 

kan få direkte adgang til de videregående uddannelser. Det bør overvejes, om der kan tilby-

des særlige uddannelsesforløb, som kan give disse personer studiekompetence.  

Det kan samtidig overvejes, om der er behov for at udvikle standardiserede kombinationsud-

dannelser inden for de uddannelser, hvor der er flest med en gymnasial uddannelse (elektro-

nik, automatik & proces, data og kommunikation og teknisk designer).  

 

En tiendedel fortsætter i videregående uddannelser  

Det samlede antal, der har begyndt en videregående uddannelse i perioden fem år efter af-

slutning af erhvervsuddannelsen, er omkring 10 % beregnet ud fra registerundersøgelsen. I 

hvert af årene 2002 og 2006 var omkring 4% af årgangen i gang med en videregående ud-

dannelse, især inden for de korte videregående uddannelser som f.eks. produktionsteknolog. 

Inden for automatik, elektronik, værkstøjsmager og teknisk designer begynder omkring 20% 

på en videregående uddannelse, mens det kun gælder for 6-7% af smede, mekanikere og 

datateknikere – og 2% af industrioperatørerne.  

En tredjedel af de, som ikke har deltaget i uddannelse efter erhvervsuddannelsen, angiver at 

en barriere for videregående uddannelse er, at de ikke vil gå ned i løn (gå på SU). En fjerde-

del giver som begrundelse, at de ikke er motiverede for at gå i skole. Mindre end hver tiende 

begrunder det med, at de ikke kender adgangskravene, eller at de ikke ved, hvordan de 
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kommer ind på en videregående uddannelse. Heller ikke mangel på relevante muligheder for 

videregående uddannelse spiller nogen større rolle, da kun 15% giver denne begrundelse for 

ikke at deltage.  

Der er dog behov for at se på, hvordan der kan tilbydes flere relevante videregående uddan-

nelsesmuligheder og adgangsgivende uddannelser, der tilrettelægges, så de er tilgængelige 

for personer i beskæftigelse (moduliseret, aften/eftermiddag, o.l.) og med et indhold der 

bygger videre på deltagernes faglige kompetencer. 

 

Blindgyder efter en teknisk erhvervsuddannelse?  

Undersøgelsens resultater indikerer, at der er væsentlige blindgyder forbundet med efter- og 

videreuddannelse for personer med en teknisk erhvervsuddannelse. Vi ser blandt andet, at en 

mindre gruppe på 15- 20 % ikke har deltaget i kurser eller uddannelse i de 5 år, siden afslut-

ningen af deres erhvervsuddannelse. Kun godt halvdelen af årgangen mente, at der var gode 

muligheder for efter- og videreuddannelse efter afslutningen af grunduddannelsen. Hver sjet-

te har arbejdet som ufaglært i perioden, og hver ottende mener at de meget ofte arbejder 

med opgaver, der er mindre krævende end deres uddannelse kvalificerer dem til.  

I nogle tekniske erhvervsuddannelser som smede- og mekanikeruddannelserne har meget få 

formel studiekompetence og få begynder en videregående uddannelse. Her er der behov for 

at overveje, om der er relevante muligheder for videreuddannelse, og om sådanne uddannel-

ser kan tilrettelægges, så de er let tilgængelige for voksne, der er i beskæftigelse.  

Der er behov for at overveje, hvordan gennemtrængelighed kan øges i uddannelsessystemet 

især for personer med en erhvervsuddannelse. Det kan der argumenteres for ud fra både en 

effektivitets-, en ligheds- og en retfærdighedsbetragtning. Der er en stærk social (og i sti-

gende grad kønsmæssig) skævhed i rekrutteringen til erhvervsuddannelserne. De videregå-

ende uddannelser bør ikke være forbeholdt unge fra uddannelsesstærke sociale grupper, men 

også være tilgængelige for unge, der først har taget en erhvervsuddannelse. Det kan give en 

bedre udnyttelse af denne gruppes ’kompetence-reserver’ set fra samfundets side, og give 

virksomhederne en medarbejdergruppe med en kombination af praktiske og teoretiske kom-

petencer, som har stor innovationsværdi. Og det kan samtidig bidrage til, at den formelt lige 

adgang til uddannelserne også omsættes i en mere reel lighed ved at gøre adgangen til de 

videregående uddannelser lettere efter gennemførelse af en erhvervsuddannelse.  

At gennemføre en videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse kan af Undervis-

ningsministeriet blive betragtet som ressourcespild i forhold til at tage den direkte vej via en 

gymnasial uddannelse. Det kan også af virksomhederne betragtes som et tab, da der allerede 

i dag er mangel på faglærte på flere områder og at der fremover forventes større mangel på 

faglært arbejdskraft.  

En sådan snæver økonomisk betragtning overser fordelene ved at skabe en større gennem-

trængelighed fra erhvervsuddannelser til videregående uddannelser – blandt andet for at 

sikre at erhvervsuddannelserne ikke betragtes som ’blindgyde’, og dermed sikre erhvervsud-

dannelsernes status og evne til at tiltrække både bogligt stærke og svage unge.  
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Uddannervirksomheden har indflydelse på faglighed og karriereveje 

Vi kan konkludere, at den virksomhed, den faglærte er udlært i, har indflydelse på udbyttet af 

erhvervsuddannelsen og de efterfølgende karriereveje. Nedenstående delkonklusioner viser, 

hvorledes uddannervirksomheden har indflydelse på faglighed og karriereveje. 

 

Praktikophold kan blive for ensrettet og brancheorienteret 

De faglærte fra årgang 2001 vurderer generelt, at deres praktikophold har været godt, og at 

de har stort fagligt udbytte af praktikopholdene. 60 pct. har angivet, at de har haft stor nytte 

af praktikken i virksomheden siden de afsluttede uddannelsen i 2001.  

Praktikvirksomhederne er dog også underlagt kritik, idet flere udlærte har oplevet deres 

praktik som værende for ensrettet og brancheorienteret. Flere af interviewpersonerne undrer 

sig over, at de faglige udvalg giver små praktisksteder flere godkendelser, eller at virksom-

heder godkendes som praktikvirksomheder, selv om de er meget specialiserede i produktio-

nen eller servicen. De mener, at der i mange tilfælde er behov for kombinationsforløb og 

elevrotation, da det kan være med til at sikre, at eleverne tilegner sig den nødvendige viden 

fra praktikopholdene.  

I de nuværende bilag og bekendtgørelser er der opstillet specifikke praktikmål, der skal opnås 

i løbet af praktikforløbene. Det anbefales, at de faglige udvalg arbejder målrettet for at disse 

mål nås. Dette med henblik på at forhindre, at praktikopholdene bliver for branchespecifikke 

og dermed en forhindring for at eleven opnår brede faglige kompetencer under praktikken. 

 

De mindre virksomheder beskæftiger ligeså stor en del af årgangen, som de uddanner 

Virksomheder med mellem 10 og 50 ansatte bærer den største del af opgaven med at ud-

danne lærlinge, idet 4 ud af 10 lærlinge uddannes i disse virksomheder. Virksomheder med 

under 50 ansatte beskæftiger dog en lige så stor en andel af årgangen, som den andel af 

årgangen, som disse virksomheder har uddannet. Der er derfor ikke tale om, at de små og 

mellemstore virksomheder bærer en større byrde med uddannelse af lærlinge end de større 

virksomheder set udfra årgang 2001. Tværtimod uddannede store virksomheder med over 

200 ansatte en større andel af årgangen (27%) end de efterfølgende beskæftigede (22%).  

 

Mange får beskæftigelse i uddannervirksomheden  

Ud af hver 10 nyuddannede fortsætter de 6 umiddelbart ansættelsesforholdet i uddannervirk-

somheden, mens 3 fortsat er ansat året efter, og i gennemsnit er halvanden ansat i virksom-

heden efter fem år. Der er ikke tegn på, at de 14% som forbliver i samme virksomhed i årene 

efter afslutningen af uddannelsen er endt i en blindgyde, idet mange skifter job internt og 

blandt andet får opgaver med ledelse og planlægning. 

 

Teknisk erhvervsuddannelse er ikke kun industri  

Tekniske erhvervsuddannelser bliver ikke kun uddannet eller beskæftiget i industrien. Godt 

halvdelen uddannes i industrien, mens knap en tredjedel uddannes i ’Handel, m.v,’ som især 

omfatter mekanikere, der uddannes i bilværksteder og autoforhandlere. Industrien uddanner 
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betydeligt flere faglærte, end sektoren selv beskæftiger, og der er derfor en betydelig afvan-

dring af personer med en erhvervsuddannelse til andre brancher. En undtagelse er dog me-

kanikere, der ofte går den anden vej og søger over i industrien fra autobranchen.  

 

Der bør tages hensyn til de fagligt dygtige og gives plads til faglig autonomi 

Vi kan konkludere, at det er vigtigt for de faglærte, at der er plads til autonomi og faglig ud-

vikling både under erhvervsuddannelsen og i deres senere arbejdsliv. Vi ser ligeledes, at til-

knytning til faglige fællesskaber med faglige kollegaer, tidligere studiekammerater eller til 

deres faglige organisation ikke fylder meget i deres arbejdsliv. Overordnet tyder dette på, at 

de faglærte har mere fokus på deres individuelle kompetencer og faglige udvikling end den 

sociale tilknytning til fagpersoner i deres opfattelse af faglighed. Det er i den forbindelse vig-

tigt at adskille tilknytning og samarbejdsevner, da størstedelen af årgang 2001 mener, at de 

har evner til at samarbejde med andre faggrupper. 

 

Ønske om differentiering i undervisningen  

Det tyder på, at der er flere i årgang 2001, der efterspørger differentiering på niveau i under-

visningen på teknisk skole. Flere af interviewpersonerne beretter, at de ikke blev udfordret 

fagligt under uddannelsen, og at dette påvirkede deres motivation i en negativ retning. Vi ser 

tillige et ønske om at øge mængden af både faglige og almene fag i uddannelserne. Det tol-

ker vi som en indikation på et ønske om flere faglige udfordring eller mulighed for at få et 

bredere profil. I relation hertil har vi tidligere konkluderet, at der inden for nogle uddannel-

sesretninger er en stor del, der har en gymnasial baggrund forud for erhvervsuddannelsen. 

Dette kan påvirke deres ønske om differentiering i undervisningen. 

 

I forbindelse med den nyeste erhvervsuddannelseslov er det muligt at vælge studierettet eller 

erhvervsrettet påbygning, hvis man ønsker flere faglige udfordringer inden for de almene og 

faglige fag. Samtidig giver den nye lov mulighed for at tage fag med højere præstationsstan-

dard, hvor de obligatoriske fag kan tages på et højere niveau.  

De nye politiske rammer om de tekniske erhvervsuddannelser giver derfor mulighed for at 

tilgodese ønsket om differentiering i undervisningen. Vi opfordrer til, at der gøres tiltag for at 

sikre at disse muligheder benyttes i erhvervsuddannelserne, da det kan være med til fasthol-

de elevgrupper i erhvervsuddannelserne, der mangler faglige udfordringer.  

 

Faglig autonomi, udvikling og anerkendelse er vigtigt i arbejdslivet  

Vi kan overordnet konkludere, at faglig autonomi, udvikling og anerkendelse er centrale vær-

dier i de faglærtes faglighed, da årgang 2001 generelt ser dem som vigtige i arbejdslivet.  

Dette ses ved, at 71 % af de 626 respondenter har angivet, at det er ”meget vigtigt” i deres 

arbejdsliv at kunne arbejde frit og selvstændigt. Derudover mener ca. 60 % af de adspurgte, 

at faglig udvikling og anerkendelse for at være fagligt dygtig er meget vigtigt i deres arbejds-

liv.  
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Som vi konkluderer i ovenstående afsnit, er der flere faglærte, der efterspørger mere diffe-

rentiering i erhvervsuddannelserne. Det tyder på, at de faglærte fortsætter med at stille krav 

om mulighed for faglig autonomi og faglig udvikling, når de er udlært. Vi ser blandt andet 

også, at mange har ønsker om at avancere i deres fremtidige job, da 30 % har svaret, at de 

ønsker at være i et lederjob om 5 år. Der er tilsvarende ca. 15 % af gruppen, der ønsker at 

blive selvstændig eller tage en videregående uddannelse om 5 år. Det tyder således på, at 

faglærte ønsker at have mulighed for at udvikle deres faglighed efter erhvervsuddannelsen er 

afsluttet. Faglighed opnås altså ikke kun i uddannelsen, men som en løbende proces i det 

videre arbejdsliv.  

Vi vil anbefale, at der i forbindelse med uddannelsesudvikling sættes fokus på dette dobbelte 

behov i forhold til faglighed i de tekniske erhvervsuddannelser. På den ene side skal uddan-

nelserne matche arbejdsmarkedets krav og udvikling, og på den anden side skal uddannel-

serne give plads til de faglærtes ønsker om mulighed for selvstændighed og nytænkning i 

uddannelserne.  

 

Tilknytning til fagpersoner og faglige organisationer har ikke høj prioritet i arbejdslivet 

Overordnet tyder det på, at faglærte har størst tilknytning til deres faglige kollegaer eller 

deres virksomhed. Det er dog kun ca. halvdelen, der har angivet, at de har stor tilknytning til 

disse fagpersoner. Der er forskel på tilknytning til faggrupper blandt de 10 uddannelsesområ-

der. Det viser sig, at personer, der er udlært smed i 2001 generelt har mindst tilknytning til 

faglige grupper som virksomheden, faglige- og øvrige kollegaer, og de deltager i mindre grad 

i faglige fællesskaber end de øvrige uddannelsesområder. Det tyder omvendt på, at personer, 

der er udlært eks. industrioperatør eller inden for data og kommunikation har højere grad 

tilknytning til faglige grupper end de øvrige. Dette kan hænge sammen med virksomhedsty-

pe, graden af selvstændighed i arbejdet og graden af teknologisk udvikling inden for faget, 

som kan påvirke behovet for faglig sparring og vidensdeling på arbejdspladsen.  

Vi konkluderede tidligere, at uddannelserne ruster til tværfagligt samarbejde, men at det 

sociale fællesskab ikke fylder meget i uddannelserne. Det tyder altså på, at de faglærte føler 

sig kompetente til at samarbejde med andre fagpersoner, men at dette ikke nødvendigvis 

udløser en tilknytning til disse grupper.  

 

Vi kan ligeledes konkludere, at de faglærte har en meget begrænset tilknytning til deres fag-

forening eller faglige organisation. Det tyder på, at få faglærte ser dette som en del af deres 

faglighed at være del af en fagorganisation. Tilknytningen til fagorganisationen kan dog være 

påvirket af de gunstige forhold på arbejdsmarkedet, der har tendens til at mindske tilknytnin-

gen til faglige organisationer.  

 

Vi kan derfor anbefale, at eventuelle fordele ved at bruge faglige netværk under uddannelsen 

og senere i arbejdslivet undersøges. Dette kan gøres, for at afgøre om brug af faglige net-

værk kan implementeres mere direkte i de tekniske erhvervsuddannelser.  
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De tekniske erhvervsuddannelser vurderes positivt, men skoledelen kan forbedres 

Vi kan konkludere, at de faglærte generelt giver en meget positiv vurdering af deres tekniske 

erhvervsuddannelse både i forhold til vægtningen af fag i uddannelse og den nytte de har 

haft af uddannelsen efterfølgende. Derudover kan vi konkludere, at erhvervsuddannelserne 

giver et tilstrækkeligt grundlag for at indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. 

Der er både positive og mindre positive ting i de faglærtes vurdering af erhvervsuddannelser-

ne. Det tyder på, at der er plads til forbedringer, særligt på skoledelen. Dette fremgår af ne-

denstående delkonklusioner. 

 

Nytten af uddannelsen 

Det viser sig, at årgang 2001 generelt har haft stor nytte af deres uddannelse, da mere end 

80% kan se udbyttet af deres uddannelse her 5 år efter afslutningen. Den positive vurdering 

er primært rettet mod uddannelsens praktikdel med 58%, hvor skoledelen kun vurderes som 

stor nytte af 28%. Omvendt er der generelt få, der har angivet, at de kun har nogen eller 

ingen nytte af deres erhvervsuddannelse i dag.  

 
Samarbejde med andre faggrupper 
Vurderingen af evnen til at samarbejde med andre faggrupper, som udbytte af erhvervsud-

dannelsen er meget positiv. I alt 91% vurderer, at de har oparbejdet evnen til at samarbejde 

med andre faggrupper igennem deres uddannelse. Der ses en lille tendens til, at tiltroen til 

samarbejdsevnen stiger med alderen. Der er ’kun’ 38% af den yngste gruppe mellem 20 og 

29 år, der vurderer, at uddannelsen ’i høj grad’ lærte dem at samarbejde med andre fag-

grupper, i modsætning til den ældste gruppes 51%. Der er dog 52 % af den yngste gruppe, 

der mener, at de i ’i nogen grad’ har opnået evner til at samarbejde på tværs. I modsætning 

til 2007 lovgivningen, har lovgivningen fra 1997 ingen intentioner om, at samarbejde på 

tværs af faggrænser skulle være en del af erhvervsuddannelserne. Vekselundervisningen 

synes altså, uanset lovgivningen, at have andre positive effekter end de rent teknisk faglige, 

og bidrager dermed også til elevernes personlige udvikling.  

 

Ønske om bedre sammenhæng mellem skole og praktik 

Overordnet kan vi se, at flere fra årgang 2001 har oplevet, at det var svært at se sammen-

hængen mellem skole- og praktikdel. De udlærte vurderer blandt andet, at det var svært at 

se nytten af de almene fag i deres praktiske arbejde i virksomheden. Derudover pointerer 

flere, at skolens kendskab til branche- og virksomhedsforhold ikke er opdateret. Praktikvirk-

somhederne mangler på tilsvarende måde viden om indholdet af skoleopholdene. Det anbefa-

les derfor, at der igangsættes tiltag med henblik på at forbedre samarbejdet mellem skole og 

praktikdel. 

 

Lærerne mangler som rollemodeller 

De udlærtes vurderinger af lærerne kan være ganske kritiske, også selv om deres samlede 

vurdering af uddannelsen er god. Interviewpersonerne har generelt flere kommentarer om 
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lærernes kvalifikationer, end om kompetencer hos de uddannelsesansvarlige på praktikvirk-

somhederne. Kommentarerne om lærerne, gode som dårlige, indikerer en stor divergens 

lærerne imellem både fagligt og pædagogisk. Vigtigheden af lærernes kvaliteter fagligt som 

pædagogisk træder tydeligst frem ved fokusgruppeinterviewene, hvor lærerne og skolerne er 

genstand for mange og lange kommentarer. 

 

Skolernes manglende udstyr sætter krav om uddannelsens abstraktionsniveau 

Det er ikke kun læreren, fokusgruppeinterviewene bruger lang tid på at tale om: Skolernes 

dårlige, aflagte og forældede udstyr er også udgangspunkt for mange opsamlinger i inter-

viewene. Det manglende udstyr forringer, ifølge interviewpersonerne, undervisningen. Forde-

len ved ”forældet” udstyr er, at det kan anvendes til at lære de grundlæggende principper 

inden for en faglig disciplin. Dette bliver, efter interviewpersonernes mening, brugt som und-

skyldning for at have gammelt utidssvarende udstyr.  

 

Generelt fylder kritik af skoleopholdene meget for interviewpersonerne, men generelt har 

udbyttet af skoleundervisningen været stort. Vi anbefaler dog, at der sættes ind over for for-

holdene på skolen, da det opleves som en begrænsning for fagligheden i uddannelserne at 

undervisningsforholdene ikke er tilstrækkelige.  

 

Der er potentielle rekrutteringsmuligheder omkring tekniske erhvervsuddannelser 

Nedenstående delkonklusioner viser, at der er et uudnyttet potentiale for rekruttering af flere 

typer lærlinge til de tekniske erhvervsuddannelser. Kvinder og personer med anden etnisk 

baggrund er skævt repræsenterede i årgang 2001 og kan derfor være nye potentielle mål-

grupper for de tekniske erhvervsuddannelser. Derudover kan vi konkludere, at en teknisk 

erhvervsuddannelse, lige som de gymnasiale uddannelser, giver mange karrieremuligheder. 

Det kan være et vigtigt budskab at fremhæve i fremtidens arbejde med rekruttering af lær-

linge til de tekniske erhvervsuddannelser. 

 

Stor spredning på alder – lille på køn 

Der er stor forskel på elevernes gennemsnitsalder inden for de ti uddannelser, når de afslut-

ter deres uddannelse. Laveste gennemsnitsalder er 22 år på mekanikeruddannelsen og høje-

ste er 39 år blandt industrioperatører. På 7 ud af de 10 uddannelser ligger gennemsnittet 

mellem 22 og 25 år. 

Blandt de, som afslutter en teknisk erhvervsuddannelse, er der kun 8 % kvinder. I teknisk 

designeruddannelsen er der 62% kvinder, og i industrioperatør og plastmageruddannelserne 

er henholdsvis 23 % og 15 % kvinder. I de øvrige uddannelser er der under 5 % kvinder. Til 

forskel fra andre uddannelser er kønsskævheden stort set uændret inden for de tekniske ud-

dannelser siden 2000. Med den øgede konkurrence om de unge er det uheldigt, at de tekni-

ske erhvervsuddannelser på forhånd er afskåret fra halvdelen af hver ungdomsårgang.  

 

Potentiale for flere fra etniske minoriteter 

 110



I de tekniske erhvervsuddannelser er der 5,5% af udenlandsk herkomst. Automatik og proces 

og industritekniker har under 2%, mens mekaniker har en andel på 6,9% og teknisk designer 

9,5%.  Mens andelen af elever af udenlandsk herkomst fra år 2000 er steget i erhvervsud-

dannelserne generelt fra 7% til 10 %, har andelen været uændret i de tekniske erhvervsud-

dannelser. Der ligger derfor et potentiale for rekruttering til de tekniske erhvervsuddannelser 

særligt blandt drenge af udenlandsk herkomst i betragtning af, at denne gruppe i mindre grad 

benytter sig af andre uddannelsesmuligheder.  

 

Det er svært at forklare andre om sit fag og uddannelsesbaggrund 

Vi kan konkludere, at det er svært for mange faglærte, at forklare andre om deres uddannel-

sesbaggrund og flere oplever manglende genkendelighed som et problem. Det tyder på, at 

mekaniker, smed og industriteknikeruddannelsen er mere almen kendt end eksempelvis 

værktøjsmager og plastmager.  

Der er mange fra årgang 2001, der ikke forventer, at andre kender deres uddannelsesbag-

grund, og de vælger derfor at beskrive deres stilling, arbejdsopgaver eller lignende i stedet 

for at nævne deres uddannelsestitel. Den manglende almene genkendelighed er en udfor-

dring i forhold til rekruttering af nye målgrupper til de tekniske erhvervsuddannelser. Og kon-

sekvensen af, at så mange undlader at bruge deres uddannelsestitel til at beskrive deres fag 

er, at de ikke bidrager til at sprede kendskabet til de tekniske erhvervsuddannelser.  

 

En teknisk erhvervsuddannelse giver mange karrieremuligheder 

Indledende blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt de tekniske erhvervsuddannelser er for 

fagligt specifikke, da de ofte retter sig mod et bestemt fagområde med specifikke kompeten-

cemål. Vi kan konkludere, at personer med en teknisk erhvervsuddannelse har en høj mobili-

tetsgrad trods det specifikke faglige fokus. Det tyder altså overordnet på, at en erhvervsud-

dannelse giver adgang til mange forskellige karrieremuligheder. At de tekniske erhvervsud-

dannelser giver et grundlag for mange forskellige karriereveje er et centralt budskab at 

kommunikere ud til unge, som skal vælge ungdomsuddannelse, da undersøgelser viser, at 

det er vigtigt for unge i dag at have mange muligheder, når de skal vælge ungdomsuddan-

nelse.  

I det fremtidige arbejde med rekrutting af lærlinge anbefaler vi, at de mange forskellige 

fremtidsmuligheder synliggøres for de unge. 

 

Afslutning 

I forhold til projektets problemstilling kan vi således konkludere, at de unges karriereveje er 

præget af høj grad af mobilitet, og det viser sig, at der er mange forskellige karrieremulighe-

der for personer med en teknisk erhvervsuddannelse. Vi ser, at de faglærte er mobile både 

vertikalt og horisontalt, men samtidig er nogle grupper i mindre grad eller slet ikke mobile. 

Det tyder ikke på, at de tekniske erhvervsuddannelser er en hindring for, at de mange karrie-

reønsker kan opfyldes. Vi har dog identificeret nogle begrænsninger som primært drejer sig 
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om mulighederne for efter- og videreuddannelse. Der er derfor muligheder for at forbedre de 

unges karrieremuligheder efter, at de har afsluttet en teknisk erhvervsuddannelse. 
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