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1. Indledning 

1.1. Formål  

Dette projekt er gennemført under den centrale prognose- og analysepulje. Projektet blev etableret i 
samarbejde med LO, men selve projektgennemførslen og den foreliggende rapport er alene 
Teknologisk Instituts ansvar. 

Analysen er gennemført indenfor tema 2A under den centrale prognose- og analysepulje: 
 

• Hvordan påvirker de økonomiske konjunkturer erhvervsuddannelsessystemet? Herunder kan 
der ses på, i hvor høj grad mangel på praktikpladser kan skyldes, at erhvervslivet omstiller 

sig hurtigere end uddannelsessystemet - hvilke strategier kan anvendes for at reducere 

betydningen af disse forskelle? Er der internationale erfaringer at trække på i denne 

forbindelse? 

 
I udvalgsarbejdet om Fremtidssikring af Erhvervsuddannelserne blev det slået fast, at 
vekseluddannelsesprincippet fortsat skal være det bærende grundlag for erhvervs-uddannelserne. 
Flere internationale undersøgelser har vist, at vekseluddannelserne har en række kvaliteter frem for 
de mere skolebaserede systemer - blandt andet i forhold til en hurtigere overgang til 
arbejdsmarkedet og også i forhold til mobilitet på arbejdsmarkedet -1 men 
vekseluddannelsessystemerne er også under pres betinget af dybere strukturelle 
erhvervsdynamikker, som den økonomiske krise har accelereret i mange lande. På den baggrund er 
analysens formål at få en dybere viden om faktorer, der har betydning for det samlede udbud af 
praktikpladser, og som påvirker virksomhederne oplæringsvilje og oplæringskapacitet med henblik 
på at få identificeret indsatser, der kan medvirke til en differentieret og evidensbaseret tilgang til 
udvikling af vekseluddannelsessystemet med særlig fokus på praktikpladsskabelse. 
 
Analysens arbejdsspørgsmål er således: 
 

1. Hvilke interne og eksterne faktorer påvirker virksomhedernes oplæringsvilje og 

oplæringskapacitet?  Er de strukturelle eller konjunkturfølsomme? 

 

2. Hvilke tiltag planlægges/er iværksat i andre lande med vekseluddannelsessystemer for at 

sikre systemets evne til at rumme virksomheder med vidt forskellige erhvervsstrukturelle 

karakteristika og skiftende konjunkturer? Er der systemiske karakteristika i disse tiltag, som 

også har relevans i en dansk kontekst? 

 

1.2. Baggrund 

Baggrund for analysen er udfordringen om det gode match mellem efterspørgsel og udbud af 
praktikpladser. Igennem de sidste år har der været gennemført en række tiltag for at øge 
fleksibiliteten i erhvervsuddannelserne i forhold til virksomhedernes behov og oplæringskapacitet. 
Den opsøgende indsats fra skolernes side er blevet professionaliseret, og på grundforløbet er der 
                                                 
1 Se for eksempel Leney T et al- Maastricht Analayis, teh contribution of VET to the Lisabon Agenda 2006 samt OECD- Learning 
for jobs http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_39263238_43736957_1_1_1_1,00.html 



senest med Velfærdsaftalen igangsat en række tiltag for, at eleverne kommer i gang med at søge 
praktikpladser tidligere og igennem den øgede vejledning og det korte praktikpladsophold også får 
et bredere søgeperspektiv. Forud for den økonomiske krise havde kombinationen af disse mange 
tiltag resulteret i en markant positiv udvikling i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, men 
praktikpladsområdet er et marked og derfor følsomt over for konjunkturudsving, hvad internationale 
erfaringer også viser. 2 Antallet af indgåede praktikaftaler har således været faldende, siden krisen 
begyndte at medføre overkapacitet og afskedigelser. På baggrund af intensive forhandlinger med 
arbejdsmarkedets parter førte dette til en aftale om et øget praktikpladstilskud i foråret såvel som en 
midlertidig øget kvote af skolepraktikaftaler. Ikke desto mindre peger den internationale forskning 
på, at den samlede udvikling, hvad angår faldet i praktikpladsaftaler, ikke alene er betinget af den 
nuværende krise, selvom den har accentueret behovet for en systemisk indsats. På den ene side er 
faldet i indgåede aftaler - som ses i lande med vekseluddannelser og/eller i lande, hvor 
virksomhedsoplæringen spiller en væsentlig rolle - accelereret under krisen. Men på den anden side 
er faldet samtidig et symptom på mere dybtliggende strukturelle forskydninger i erhvervsstrukturen 
i en række OECD lande, hvilket kan få mærkbare konsekvenser for udbuds/efterspørgselsbalancen, 
såfremt disse forhold ikke adresseres i den fremadrettede styring og prioritering af indsatser 
målrettet erhvervsuddannelserne. Det bør samtidig bemærkes, at nationale såvel som internationale 
fremskrivninger alle peger på, at der fremadrettet vil være en markant mangel på faglærte, så 
behovet, for at der skabes flere praktikpladsaftaler, er velbegrundet.  
 
Indsatsen for at skabe flere praktikpladser har stor politisk bevågenhed, og der er blevet igangsat en 
bred vifte af tiltag for at fremme virksomheders oplæringsvilje og -kapacitet. Her nævnes blot et 
udsnit af disse tiltag med de nyeste først: 

• KL bakker op om, at kommuner indfører krav om praktikpladser i forbindelse med bygge- 
og anlægsudbud. 

• For praktikaftaler indgået mellem den 5. november 2009 og den 31. december 2010 indføres 
en bonus på 50.000 kr. Bonussen udbetales i tre rater á 6.000 kr. pr. måned i tre måneder, og 
to rater á 16.000 kr. efter endt prøvetid. 

• Storstilet kampagne med Martin Brygmann om ovenstående tiltag. 
• Udvidelse af skolepraktikken med i alt 1.500 ekstra pladser i 2009. I september 2009 blev 

det endvidere besluttet at oprette endnu 3.000 ekstra skolepraktikpladser. 
• Kommuner og Regioner har forpligtiget sig til 10 % flere praktikpladser. 
• 30 mio. kr. ekstra til erhvervsskolernes opsøgende arbejde for at skaffe praktikpladser. 
• Løntilskud til EGU-praktikpladser på 30 kr. i timen. 
• Staten har forpligtet sig til 10 % flere praktikpladser. 
• Velfærdsaftalen: Mulighed for korte praktikophold på grundforløbet og tidligere fokus på 

praktikpladssøgning med henblik på at fremme elevernes valgkompetence. 
 

                                                 
2 Se for eksempel Discussion forum Vocational Education and Training and the Crisis : https://community.oecd.org/docs/DOC-
5926;jsessionid=DF1488BBC8CDD5505D33F0A91C7CFFBB- 



Samtidig er erhvervsuddannelserne siden 2000 blevet revideret med henblik på at øge fleksibiliteten 
inden for disse, og der har været en række tiltag med det formål at kvalificere skolernes opsøgende 
indsats. Dette projekt er således en del af det grundlag, som har til formål at kvalificere den 
igangværende og fremtidige indsats vedrørende praktikpladsskabelse gennem en empirisk baseret 
analyse, der også inddrager internationale erfaringer.   

 

 



2. Resume 

Denne analyses resultater relaterer sig til danske virksomheders oplæringskapacitet og -vilje, også 
benævnt praktikpladspotentiale.  
 
Gennem 20 kvalitative virksomhedsinterview og en telefonsurvey med 255 virksomheder 
identificerer analysen følgende 10 centrale faktorer for realisering af virksomhedernes 
praktikpladspotentiale: 

1) Tradition / social ansvarlighed 

2) Rekrutteringskilde 

3) Elevens værdi som arbejdskraft 

4) Overvejelser om oplæringsansvar 

5) Tidligere erfaringer med elever 

6) Samspil med skolen 

7) Tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet 

8) Konjunkturudsving 

9) Teknologi- og fagglidning 

10) Uvidenhed 
 
Analysens resultater peger på en række mulige indsatsområder med henblik på at aktivere det 
praktikpladspotentiale, der forefindes blandt de virksomheder, der er godkendte til at tage elever, 
men som ikke har haft elever, samt de virksomheder, der ikke længere har elever. Blandt de 
virksomheder, som ikke er godkendte, ligger der et stort latent potentiale, som en analyse fra LO fra 
2009 også har vist 3. 
 
For det første bør der fokuseres på, at der anvendes informationskanaler, så det faktuelle kendskab 
om for eksempel fleksibiliteten i uddannelsesaftalemodeller når længere ud. Overvejelser om 
hvordan oplæring af elever kan passe ind i virksomhedens arbejdsrytme er således en bekymring for 
gruppen af virksomheder, der udgør en del af praktikpladspotentialet. 
 
For det andet er det omfattende skriftlige informationsmateriale og kampagneinitiativerne - uagtet 
kvalitet -utilstrækkelige til at få aktiveret praktikpladspotentialet, og sandsynligvis kunne de 
investeringer, der er foretaget på flere niveauer for at markedsføre erhvervsuddannelserne, anvendes 
mere målrettet, hvis der var en større viden om de faktiske effekter af denne indsats.4 
 
For det tredje er der igennem de senere år gennemført så mange tiltag for dynamisk at sikre balance 
mellem udbud og efterspørgsel, at mange af disse virkemidler ikke når ud som intenderet. Dette 
gælder også det forhøjede tilskud, som senest er indført. Analysen viser således, at ca. hver fjerde 
virksomhed enten ikke ved eller ikke tror, man kan få økonomisk tilskud til en elev. En analyse fra 
OECD peger samtidig på, at der er en mangel på viden om de faktiske effekter af finansielle 
incitamenter, hvad enten der er tale om direkte tilskud eller skattelettelser (Brunello Giorgio 2009)5 
 

                                                 
3 Analyse af praktikpladspotentialet 2009 LO 
4 I Australien har regeringen således taget initiativ til en målrettet analyse af forskellige målgruppers faktuelle viden om 
erhvervsuddannelserne og holdninger til erhvervsuddannelserne, med henblik på at målrette informationsindsatsen til virksomheder, 
forældre, elever mv. 
5  OECD. The effect of economic downturns on apprenticeships and initial workplace training- a review of Evidence- 2009 Brunello 
Giorgio 



International forskning peger på, at den øgede fokus på betydningen af virksomhedsoplæring har 
ført til, at der også hyppigere indgår en praktikpladskomponent i de korte videreuddannelser, 
således at eleverne fra de erhvervsfaglige uddannelser reelt set kan ende i en konkurrencesituation 
med elever på et højere uddannelsesniveau. (Eichhorst W, 2009) Mulighederne for at vælge fag på 
højere niveau eller muligheder for påbygning inden for områder som for eksempel IT, innovation 
og forretningsforståelse, grønt miljø og kommunikation kan være med til at øge elevernes 
attraktivitet. Imidlertid viste evalueringen af Velfærdsaftalens initiativ vedrørende trinvalg, at 
eleverne som helhed ikke er motiverede for at vælge højere niveauer, med mindre forældrene 
direkte tilskynder det. På den baggrund bør det overvejes, hvorvidt den øgede vejledning på 
grundforløbet kan skærpes - for eksempel gennem de korte virksomhedsophold og oplæg fra 
virksomhedsledere på grundforløbet, så eleverne får en forståelse af, at højere niveauer også kan 
øge deres praktikpladsmuligheder inden for nogle af de mere viden- og teknologiintensive brancher. 
 
Derudover har man også i udlandet afprøvet politiske krav om praktikpladser i forbindelse med 
f.eks. hjælpepakker eller udlicitering. Samme overvejelser diskuteres for tiden i forbindelse med 
offentlige bygge- og anlægsudbud, i samspil med parterne bør det undersøges, hvorvidt sådanne 
krav i praksis kan administreres. 
 
Det bør endvidere analyseres nærmere, i hvor høj grad og hvornår en elev begynder at bidrage til en 
virksomheds bundlinie, idet netop overvejelser om sammenhæng mellem de fornødne ressourcer til 
oplæring af eleven og den økonomiske kompensation står centralt i mange virksomheders 
overvejelser om at tage en elev ind. Data fra Australien peger i den sammenhæng på, at også 
længden af praktikopholdene har indflydelse på, hvorvidt eleverne bidrager til bundlinjen. Jo 
længere praktikperiode jo større sandsynlighed for, at det er økonomisk rentabelt at have elever. I 
nogle brancher i Australien har der således været tegn på, at elever systematisk udgør en væsentlig 
del af arbejdskraften for at kontrollere omkostninger. (Karmel 2009)6 
 
Endelig bør det overvejes, om skolernes initiativer med hensyn til at medvirke ved det gode match 
mellem virksomhed og elev kan skærpes ved, at eleverne for eksempel får mulighed for at lave en 
portfolio, som kan have mange forskellige udtryk ved afslutning på grundforløb. Udover at 
motivere eleverne for grundforløbet, vil en portfolio eller et konkret grundforløbsprojekt kunne 
hjælpe eleven med at demonstrere sine kompetencer overfor virksomheden. Dette skal ses i lyset af, 
at nogle casevirksomheder i analysen giver udtryk for, at elevansøgere kan virke umotiverede, og at 
det er svært at gennemskue, hvad de egentlig kan.  
 
Opsøgende virksomhedsbesøg kan være en af måderne at understøtte 95%-målsætningen, hvis 
opfyldelse forudsætter, at flere elever med begrænsede ressourcer også kan gennemføre en 
erhvervsuddannelse. Her kan en systematisk opsøgende indsats fra skolens side være med til at 
fremme en god integration i virksomheden ved at imødegå eventuelle konflikter i begyndelsen. Selv 
om det vil kræve ekstra ressourcer i forhold til praksis mange steder, er der næppe tvivl om, at disse 
meromkostninger vil blive udlignet over tid gennem færre frafald på hovedforløbet og en større 
oplæringsvilje til enten at tage flere elever, eller at den enkelte virksomhed er mere motiveret, næste 
gang den kontaktes vedrørende en ny aftale. 
 
Afsluttende skal det bemærkes, at mens det traditionelle oplæringsansvar fylder meget i 
virksomheder med en faglært ledelsesprofil og en stærk tilknytning til faglærte miljøer, så udgør det 

                                                 
6 Karmel and iso(2009) Apprenticeships in down turns. NCVER, 



samfundsmæssige ansvar for at sikre kvalificeringen af morgendagens arbejdskraft en beskeden 
rolle i de brancher og virksomheder, hvor de faglærte ikke udgør en væsentlig kerne. Analysens 
resultater peger på, at der her er en markant udfordring, hvis praktikpladspotentialet skal omsættes 
til aftaler - ikke mindst i lyset af de strukturelle ændringer i erhvervene, som er accelereret under 
krisen. Det ikke kun et spørgsmål om mangel på faktuel viden, udfordringen er samtidig forankret i 
nogle langt mere komplekse problemstillinger, hvad angår uddannelsesdækningen og relevansen af 
denne inden for erhvervsområder, som ikke nødvendigvis følger den eksisterende 
organiseringslogik - netop fordi de faglige uddannelser er tæt indlejret i organiseringen på 
arbejdsmarkedet for de faglærte. 
 
 
 
 
 
 



3. Metode 

3.1. Centrale begreber 

Indledningsvist vil dette afsnit kort præsentere projektets forståelse af de centrale begreber for 
analysen. Det handler om begreberne: praktikpladspotentiale, oplæringskapacitet, oplæringsansvar, 
oplæringsvilje og oplæringsmotivation.  
 

1) Praktikpladspotentiale  

Analysens forståelse af praktikpladspotentiale tager afsæt i LOs ’Analyse af 
praktikpladspotentialet på EUD-området’:7 
I denne analyse defineres praktikpladspotentialet som: 

• Antallet af virksomheder, der pt. ikke har en eller flere uddannelsesaftaler 
• Antallet af praktikpladsgodkendte virksomheder, der pt. ikke har en eller 

flere uddannelsesaftaler  
• Antallet af praktikpladsgodkendte virksomheder, hvor der højst er gået 2 år 

siden sidste uddannelsesaftale, og som pt. ikke har en eller flere 
uddannelsesaftaler. 

 
2) Oplæringskapacitet  

Ved oplæringskapacitet forstås, at virksomhederne opfylder de formelle kriterier for at blive 
praktikgodkendt, herunder at de har den nødvendige faglærte arbejdskraft inden for det 
relevante uddannelsesområde.  

 
3) Oplæringsansvar  

Oplæringsansvar er det ansvar, der påhviler en virksomhed i forhold til oplæring af elever 
under virksomhedsdelen af en erhvervsuddannelse og i henhold til de samlede 
kompetencemål for uddannelsen.  

 
4) Oplæringsvilje  

Oplæringsvilje forstås som virksomhedernes vilje til at indgå en kontraktligt bindende aftale 
med en elev med henblik på kvalificering som faglært inden for rammerne af 
vekseluddannelsessystemet.  
 
Virksomhedernes oplæringsvilje bygger ofte på tre grundlæggende dimensioner, som ikke er 
gensidigt udelukkende: 
 

a) Samfundssindelag: Virksomheden ønsker at bidrage til at sikre 
kompetencerne på det fremtidige arbejdsmarked og/eller bidrage til at sikre, 
at de unge kan gennemføre deres uddannelse. 
 

b) Sikring af egen fremtidig arbejdskraft: Virksomheden ønsker at bidrage til, at 
elever opnår faglært kompetence med henblik på at sikre fremtidig 
kvalificeret arbejdskraft til dække eget eller branchens behov og i lyset af de 
mange prognoser om den fremtidige mangel på faglærte.  

 

                                                 
7 Landsorganisationen i Danmark (2009), Analyse af praktikpladspotentialet på EUD-området,, LO 



c) Egennytte: Som omhandler vægtningen af omkostninger ved oplæringen i 
forhold til den merværdi en elev potentiel kan producere - herunder hvor 
hurtigt eleven er merværdiskabende8.  
 

3.2. Tilgang 

Analysen bygger på en kvalitativ tilgang til problemstillingen. Fokus har været på at opnå 
dybdegående kvalitativ viden om faktorer og virkemidler med relevans for realisering af 
praktikpladspotentialet på baggrund af casestudier i virksomheder kombineret med internationale 
erfaringer. Efterfølgende er de kvalitative hypoteser testet i en kvantitativ undersøgelse for at sikre 
repræsentativitet i konklusionerne.  
 
De afsluttende konklusioner baseres på de identificerede faktorer med betydning for virksomheders 
oplæringsvilje og -kapacitet, og konklusionerne vurderes i forhold til den kvantitative undersøgelse 
og internationale erfaringer. Analysens konklusioner vil blive diskuteret på en visionsworkshop 
med henblik på at få centrale aktørers vurdering. 
 

3.3. Operationalisering af metodetilgang  

Indledningsvist har vi gennemført et desk-studie af relevant empirisk viden om 
praktikpladspotentiale, barrierer og virkemidler. Den statistisk empiriske viden har vi brugt til at 
operationalisere projektets metode ved at udarbejde en række foreløbige hypoteser, der har bidraget 
til, dels at danne fokus for den efterfølgende dataindsamling, dels til at perspektivere analysens 
resultater.  
 
Operationaliseringen af metoden omfattede særligt kriterier for virksomhedsudvælgelse som afsæt 
for at udvikle en typologi. I den forbindelse har LOs kvantitative undersøgelse af 
praktikpladspotentialet dannet afsæt for kategorisering af virksomheder. Dataindsamlingen tog 
udgangspunkt i følgende fire virksomhedskategorier: 
 

• Virksomheder der ikke er praktikgodkendt og aldrig har haft en elev 
• Virksomheder der er praktikgodkendt men aldrig har haft en elev 
• Virksomheder der er praktikgodkendt og har haft elever, men ikke har det længere 
• Virksomheder der er praktikgodkendt og har elever, men har godkendelse til flere 

Derudover har LOs undersøgelse bidraget til at indskærpe projektets branchemæssige fokus til bredt 
at omfatte industri og service. Industri og serviceområderne er valgt, dels fordi industrien fortsat 
udgør en stor erhvervsgruppe med relationer til de faglige uddannelser, dels fordi service er et 
vækstområde økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. Desuden er der tale om konvergens i forhold til 
opgaver og job imellem service og industri. Byggeri spiller en markant rolle i arbejdsmarkedet for 
de faglærte, men da uddannelsesaftaler inden for byggesektoren er direkte afhængige af byggeriets 
aktivitetsniveau, er området fravalgt, selv om for eksempel grøn bygningsrenovering udgør et 
markant potentiale fremadrettet.  
Praktikpladsstatistikken, som leveres af UNI-C, jf. Undervisningsministeriets hjemmeside, har 
været udgangspunkt for at koble praktikpotentialet i virksomhederne med behovet for 

                                                 
8 Virksomheders produktion skal forstås bredt som de(t) produkt(er), som virksomheden leverer. Virksomheders produktion kan 
således også inkludere produktion af serviceydelser. 



praktikpladser, dvs. uddannelsesområder med kvantitativt stort behov for elevpladser og/eller 
utilstrækkeligt antal elevpladser.  
 
Med udgangspunkt i litteraturstudiet studiet og det eksisterende statistikgrundlag fra LO blev der 
holdt en intern projekt workshop som have til formål at operationalisere analyserammen. 
 

3.4. Kvalificering af dataindsamling  

Forud for de kvalitative caseinterview opstillede vi en række faktorer med betydning for 
praktikpladsbestanden og for virksomhedernes oplæringsvilje. Formålet med disse hypoteser om 
faktorer var at kvalificere dataindsamlingen i de kvalitative caseinterview. Disse faktorer vedr. 
praktikpladspotentiale og barrierer i erhvervsuddannelsessystemer blev opstillet på baggrund af 
dansk og international empirisk funderet litteratur fra Tyskland, Schweiz, Irland, Australien og 
Canada, der også bygger på et vekselprincip eller har større elementer af virksomhedsforlagt 
undervisning. Det har været udgangspunktet for at udarbejde en række foreløbige hypoteser om 
forskellige virksomhedstyper og barrierer, og hypoteserne blev brugt til at fokusere 
dataindsamlingen, navnlig til at kvalificere de spørgerammer, der er blevet anvendt ved de 
kvalitative interview af virksomheder.  
 
Den internationale empiriske litteratur har i kombinationen med interview med internationale 
eksperter bidraget til at perspektivere analysens resultater i forhold til vekseluddannelsernes særlige 
udfordringer og følsomhed i forhold til konjunkturudsving.   
 
En væsentlig overvejelse i forbindelse med denne analyses resultater er, i hvilken udstrækning den 
bredt og solidt forankrede diskurs om det samfundsmæssige ansvar for et øget uddannelsesniveau 
spiller ind i forhold til de kvalitative interview og surveyen. Interviewene er derfor også gennemført 
på en måde, der søger at komme bag om de umiddelbare svar og udforske baggrund og erfaringer. 
Spørgsmålene i surveyen er af samme årsag konstruere, så de afdækker den konkrete situation samt 
viden og forslag til fremtidige tiltag. 
 
Rent metodisk bemærkes det, at virksomheder der ikke er praktikgodkendte og virksomheder, der 
ikke udnytter deres praktikgodkendelse, er underrepræsenteret i den kvalitative analyse, da det har 
været særdeles vanskeligt at rekruttere virksomheder i denne kategori til de dybdegående interview. 
I den kvantitative survey har dette ikke udgjort et problem, og virksomhederne er derfor her fordelt 
mere ligeligt jf. afsnit 3.7.    
 

3.5. Etablering af database  

Vi har etableret en ny database på baggrund af udtræk fra EASY-P og CVR-registret, der kobler 
oplysninger om virksomheder med oplysning om elever. Formålet har været at skabe et grundlag 
for fokuseret virksomhedsudvælgelse. På baggrund af CVR-nummeret, som findes i både CVR og 
EASY-P, har vi kunnet inddele virksomhederne i følgende kategorier: 
 
• Virksomheder der ikke er godkendte til at tage elever og aldrig har haft elever 
• Virksomheder der er godkendte, men som aldrig har haft elever 
• Virksomheder der er godkendte, og som har haft elever men ikke længere har 



• Virksomheder der er godkendte, og som har aktive uddannelsesaftaler svarende til antallet af 
godkendelser 

• Virksomheder der er godkendte, og som har aktive uddannelsesaftaler men har flere 
godkendelser end aktive aftaler.  

I forhold til LOs undersøgelse er den fjerde kategori ’virksomheder der er godkendte og som har 
aktive uddannelsesaftaler svarende til antallet af godkendelser’ ny.  
 
Derudover sorterer databasen virksomheder efter branche, antal ansatte og lokalitet. Som nævnt 
fokuserer projektet på praktikpladspotentialet i industri og servicesektoren, med fokus på udvalgte 
relevante erhvervsuddannelsesindgange, hvor der er tilstrækkelig volumen af praktikpladssøgende 
elever.  
 
På baggrund af ovenstående kategorisering og kriterier har vi foretaget et udtræk af virksomheder til 
nærmere kvalitativ undersøgelse af, hvilke faktorer der påvirker deres oplæringskapacitet og -vilje. 
Information om den enkelte virksomheds godkendelser og uddannelsesaftaler har vi hentet på 
www.praktikpladsen.dk .  
 
Vedrørende virksomheder i kategori 1 har vi kun inddraget virksomheder, der repræsenterer et 
praktikpladspotentiale, dvs. har relevant faglært arbejdskraft ansat. Information herom har vi 
indhentet ved at ringe op til et udsnit af virksomheder, vi har identificeret via databasen.  
 

3.6. Kvalitative interview med 20 casevirksomheder 

På baggrund af den indledende desk-research har vi udarbejdet spørgerammer for de kvalitative 
interview med 20 casevirksomheder, målrettet hver kategori af virksomheder. Spørgerammerne 
tilgodeser, at vi både ønskede at afdække en række på forhånd udvalgte emner samt få bevaret et 
eksplorativt element. Spørgerammerne er bygget op således, at der er den samme systematik på 
tværs af de forskellige virksomhedskategorier (se spørgeramme i bilag 1). Dette betyder, at det har 
været muligt at sammenholde tilsvarende faktorer og virkemidler på tværs af forskellige 
virksomhedskategorier. Vi har gennemført pilotinterview med to virksomheder som grundlag for 
justering af spørgerammerne.  
 
For hver virksomhed har vi interviewet ansatte med oplæringsansvar, i de virksomheder der har 
elever, eller den personaleansvarlige eller ansatte der har ansvar for et arbejdsområde, hvor der 
kunne forekomme et oplæringsansvar (virksomheder der ikke er praktikgodkendt eller ikke har 
elever).  
 
Interviewene er gennemført i en kadence, der har tilladt, at vi løbende har kunnet bruge den viden, 
vi har fået, til yderligere at kvalificere og fokusere de efterfølgende interview. Før hvert interview 
har vi afdækket de relevante faktuelle oplysninger om virksomheden.  
 

3.7. Survey med 255 virksomheder  

På baggrund af tværgående analyser af de kvalitative casestudier har vi fået kvalificeret de 
indledende hypoteser om faktorer med betydning for virksomheders oplæringsvilje og 
oplæringskapacitet og virkemidler til at fremme denne, samt udarbejdet en foreløbig typologi over 
forskellige virksomhedstyper.  



 
Med henblik på at robusthedsteste disse faktorer og virkemidler har vi gennemført en telefonsurvey 
med 255 virksomheder inden for service og industri med praktikpladskapacitet.  
 
Af de 255 virksomhedsrespondenter var: 

• 54%, svarende til 138 virksomheder, industrivirksomheder,  
• 46%, svarende til 117 virksomheder, var servicevirksomheder.  

 
Af de 255 virksomheder var: 

• 37%, svarende til 94 virksomheder, praktikgodkendte med aktive uddannelsesaftaler,  
• 32%, svarende til 83 virksomheder, praktikgodkendte uden aktive uddannelsesaftaler,  
• 31%, svarende til 78 virksomheder, virksomheder uden praktikgodkendelse.  

 
Pga. surveyens begrænsede antal respondenter, er det ikke statistisk validt at krydse opdelingerne 
mellem branche og praktikpladsstatus, da hver gruppering ville udgøre et meget begrænset 
datagrundlag. 
 
Oprindeligt var det tanken, at undersøgelsen skulle udvikle virksomhedstyper på baggrund af en 
række forskellige karakteristika, men i løbet af projektforløbet er det imidlertid blevet klart, at det 
ikke er muligt at udarbejde et repræsentativ udsnit af den vifte af virksomhedstyper, som denne 
problemstilling er relevant for. Der er således opstillet foreløbige virksomhedstyper på baggrund af 
de kvalitative interview, jf. bilag 2. Disse operationaliseres som eksempler på virksomhedstyper i 
forbindelse med beskrivelsen af faktorer. 
 
Surveyen giver volumen i datagrundlaget i forhold til faktorer og hypoteser, og surveyen blev 
tilrettelagt således, at den målrettet tester de hypoteser og sammenhænge, der er blevet udviklet 
gennem projektet fra desk researchen til de kvalitative studier. For virksomheder med elever har 
interviewpersonen i surveyen været en ansat med det praktiske oplæringsansvar. For virksomheder 
uden elever har interviewpersonen været den personaleansvarlige.  
 
Jysk Analyse har forestået den konkrete dataindsamling. Forinden er interviewrammen blevet 
pilottestet, hvilket gav anledning til mindre rettelser. For at opnå de 255 respondenter er 520 
virksomheder kontaktet. Af dem ønskede 171 (33%) ikke at deltage i undersøgelsen.  
 
Virksomhederne er udvalgt fra NNErhverv ud fra de to kategorier, industri og service. 
Servicekategorien omfatter ’handel, ’hoteller og restauranter’, ’information og kommunikation’, 
rejsebureauer’, rengøring og anden operationel service’, ’videnservice’ og ’andre serviceydelser’. 
 

3.8. International perspektivering  

Som tidligere nævnt har vi indhentet international viden om nye eller planlagte tiltag vedrørende 
virkemidler i praktikpladsindsatsten. Derudover har vi indhentet erfaringer med disse tiltag gennem 
interview med internationale eksperter. Den internationale dimension bygger på erfaringer også 
uden for EU. 
 
I denne internationale indsamling af viden og erfaring har vi fokuseret på lande, der har 
vekseluddannelser eller hvor virksomhedsoplæring indgår som en del af den faglige uddannelse. 
 



Denne internationale viden har vi brugt til at perspektivere analysens resultater, navnlig vedrørende 
virkemidler.    
 

3.9. Rapportens opbygning 

De centrale analyseresultater fremstilles i nærværende rapport i følgende rækkefølge:  
 

a) Faktorer i forhold til oplæringsvilje og -kapacitet 

Her beskrives de identificerede faktorer med betydning for virksomheders oplæringsvilje og 
-kapacitet. 
 

b) Virkemidler 

Her redegøres for de identificerede centrale virkemidler, som kan fremme virksomheders 
oplæringsvilje og -kapacitet. Virkemidlerne kobles til, hvordan de påvirker de identificerede 
faktorer.  
 

c) Perspektivering 

Her perspektiveres praktikpladssituationen til den nationale og internationale udvikling i 
erhvervsstrukturen og den nuværende lavkonjunktur. 
 

d) Konklusioner 

Afsluttende præsenteres analysens resultater inkl. en række anbefalinger til fremtidig 
handling på baggrund af de identificerede faktorer, virkemidler og internationale erfaringer. 

 



4. Faktorer for oplæringsvilje og -kapacitet 

I dette kapitel redegøres der for forskellige faktorer med betydning for virksomhedernes 
oplæringsvilje og -kapacitet.  
 
Redegørelsen af hver faktor vil fokusere på at fremstille de aspekter, som er blevet fremhævet i de 
kvalitative interview og via telefonsurveyen. I det omfang det er muligt, vil redegørelsen relatere 
den enkelte faktor til relevante virksomhedstyper. Disse virksomhedstyper vil blive eksemplificeret 
på baggrund af de kvalitative interview. 
 
Endelig vurderes hver faktor i forhold til, hvorvidt den vedrører de interne/eksterne forhold, 
hvorvidt den er fremmende/hæmmende for virksomhedens oplæringskapacitet og -vilje, hvorvidt 
den er konjunkturfølsom og endelig, hvorvidt den er koblet til erhvervsstrukturelle dynamikker. 
 

4.1. Tradition / Fagets Fremtid og Fornyelse 

For virksomheder uden rødder i erhvervsuddannelserne spiller deres ansvar for at bidrage til at 
uddanne fremtidig arbejdskraft en rolle, men dette ansvar har for disse virksomheder ikke den 
samme motivationskraft som hos virksomheder med rødder i erhvervsuddannelserne og tradition for 
elever. arbejdskraft. En undtagelse er store internationale virksomheder, som har indarbejdet det at 
have elever i branding- og CSR-strategier. For disse virksomheder har ansvaret for at bidrage til 
fremtidig kvalificeret arbejdskraft en selvstændig stærk motivationskraft. I surveyen erklærer hele 
65% af samtlige virksomheder således, at de har et ansvar for at uddanne morgendagens 
arbejdskraft, og 19% af samtlige virksomheder erklærer sig i nogen grad enige med dette ansvar.  
 
Denne faktor har dog størst tilknytning til de virksomheder, der har stærke rødder i 
erhvervsuddannelserne, og en lang tradition for at have elever. Mange af virksomhedslederne har 
selv været elever, og deres overvejelser om virksomhedens motivation for at have elever begynder 
og stopper ved denne stærke tradition, der således underbygges af såvel personlige oplevelser som 
professionelle betragtninger om sikringen af kvalificeret arbejdskraft fremover.  
 
Enkelte af disse virksomheder bruger elevpladserne i deres præsentation udadtil, f.eks. ved at 
beskrive deres tilgang til det at have elever på deres hjemmeside og ligefrem opfordre til 
ansøgninger på hjemmesiden. Der er ikke foretaget nogen konkrete målinger af, hvilken værdi dette 
tiltag har for virksomhedens brand, men i et af caseinterviewene argumenterer interviewpersonen 
for, at det giver virksomheden et godt omdømme i lokalsamfundet, hvor virksomheden rekrutterer 
fra.   
 
For virksomheder, der har rødder i erhvervsuddannelserne, kan den øgede internationalisering både 
føre til en fastholdelse og nyfortolkning af den faglige kernefaglighed som et afgørende 
konkurrenceparameter, men det modsatte ses også - som for eksempel inden for bank og forsikring9. 
  
Det er karakteristisk, at de virksomheder, der er vokset ud af erhvervsuddannelserne som mindre 
håndværksvirksomheder, men som samtidig er vokset, for den type virksomheder gælder det ofte, at 
de bygger på et stærkt værdigrundlag kombineret med en evne til at have udnyttet deres 
kernefaglighed i markedsdrevet innovation, hvor den faglærtes kernefaglighed netop kommer i spil 

                                                 
9 Fremtidige kompetencebehov inden for finans/IT Klyngeanalyse for CEFIR - Teknologisk Institut 2010 



og udgør fundamentet i virksomhedens konkurrenceevne. Det er værd at bemærke, at disse 
virksomheder typisk har en formuleret CSR10 og rekrutteringsstrategi, hvor ’social ansvarlighed’ 
indgår, og det at have elever ligger som en naturlig forlængelse heraf. 
 
Vurdering:  
Fagtradition og fagfornyelse kan både betegnes som en intern og ekstern faktor, idet den både kan 

stamme fra virksomhedens kultur og ledelse - herunder betydningen af CSR i branding 

sammenhæng, men også fra en bevidst gentænkning af kernefagligheden til nye markedsvilkår. 

Faktoren er udpræget fremmende for en virksomheds oplæringsvilje og -kapacitet, og jo stærkere 

forankring, desto mindre konjunkturfølsom synes den at have, fordi den også udgør et markant 

markedsdrevet innovationspotentiale, hvor medarbejdernes kernefaglighed er en forudsætning - for 

serviceinnovation - i selve den måde virksomheden kommunikerer med sine markeder. Dog er den 

ikke nødvendigvis fremmende for udnyttelse af virksomhedernes fulde elevpotentiale, i det 

virksomhederne typisk fokuserer på at have elever fra uddannelser med direkte relation til 

virksomhedens kerneproduktion. 

 

Som faktor er den i høj grad koblet til erhvervsstrukturelle dynamikker, i det den traditionelt er 

koblet til nogle bestemte typer ejerledede virksomheder, der har formået at vokse gennem en 

professionalisering af processer og intensiv teknologiudnyttelse og ved at fastholde en tæt kobling 

mellem markedsorientering og kernekompetencer. 

 
Eksempel på virksomhedstype  

En stor danskejet og familiedrevet industrivirksomhed, grundlagt for mere end 50 år siden og 
medlem af en arbejdsgiverorganisation. Virksomheden har en stærk kobling til lokalsamfundet, men 
eksporterer til 15-20 lande i og udenfor EU. Virksomheden har altid haft elever og fastholder et 
relativt højt elevantal (9), på trods af lavkonjunktur og afskedigelser blandt de fastansatte. Samtidig 
gøres der meget for at fastholde den faste arbejdskraft på deltid eller ved at sende dem på kurser, 
når der ikke er tilstrækkeligt arbejde.  
 
Arbejdskraften er fortrinsvist faglært, og den ufaglærte arbejdskraft oplæres systematiseret ved 
intern oplæring og AMU-kurser. Virksomhedens udvikling har ført til en vis form for 
brancheglidning i takt med en øget teknologiudnyttelse - baseret på fleksible produktionsprincipper 
- for at kunne tilgodese produktion i små enheder til forskellige markeder. Virksomheden har 
imidlertid fastholdt elevpladser til de traditionelle faguddannelser inden for snedkerområdet, fordi 
design og funktionalitet er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne og kommunikation med 
markedet. Virksomheden har potentiale til at udvide elevpladser indenfor kontor- og 
lageruddannelser, men har ingen planer i den retning, da disse funktioner i øjeblikket ikke udgør 
kernefunktioner i forhold til virksomhedens markedsorientering. 
 
Virksomheden har et godt, fortrinsvist uformelt samspil med de lokale erhvervsskoler, og bistår i 
skolens rekrutteringsindsats overfor de unge i lokalsamfundet. Virksomheden annoncerer selv efter 
elever på deres hjemmeside, men tager primært elever på skolens anbefaling. Elevpladser er 
formuleret som en del af virksomhedens værdigrundlag. 
 
 

                                                 
10 CSR = Corporate Social Responsibility 



4.2. Rekrutteringskilde 

En bred vifte af virksomhedstyper anser elever for en god og stabil kilde til rekruttering. I den 
forbindelse fremhæves fordele som netop rekruttering gennem elever, der muliggør, at 
virksomheden får lejlighed til at se eleven an inden ansættelse, at virksomheden får mulighed for at 
forme elevens faglige fokus til virksomhedens behov, og at der undgås omkostninger til indkøring 
ved ansættelse, da eleven under elevperioden allerede har stiftet bekendtskab med virksomhedens 
arbejdsrytme og funktioner. 
 
Det er forskelligt, i hvor høj grad virksomhederne har formaliseret denne rekrutteringsstrategi. 
Større virksomheder har typisk en personaleafdeling og en formuleret rekrutteringsstrategi, mens 
det typisk foregår mere uformelt i mindre virksomheder. I nogle virksomheder er det almindeligt, at 
alle der bliver udlært på virksomheden bliver fastansat, mens det i andre virksomheder kommer an 
på virksomhedens oplevelse af den enkelte elev. 
 
Vurdering:  
Denne faktor er primært intern, i det elever vurderes ud fra virksomhedens behov for kvalificeret 

arbejdskraft, men den har også en ekstern dimension, for en eventuel dårlig oplevelse med en elev 

kan medføre, at virksomheden fremover stopper med at tage elever, samt at det gode match, hvor 

skolerne eller de lokale udvalg hjælper til i forbindelse med den samlede rekrutteringsproces, kan 

være afgørende parametre for virksomhedens motivation. Faktorerne kan både være fremmende og 

hæmmende for virksomhedens oplæringsvilje- og kapacitet, i det den kan miste motivationskraft i 

tider, hvor det er let at substituere elever med især erfarne ufaglært, der både kommer med 

arbejdsmarkedserfaring og fagfaglig komepetence - typisk erhvervet gennem AMU systemet. I 

forlængelse heraf er faktoren konjunkturfølsom og koblet til erhvervsstrukturelle dynamikker, dog 

på en sådan måde at graden af følsomhed er omvendt proportionel med virksomhedens størrelse. I 

mindre virksomheder kan det således være svært at finde ressourcer til strukturerede 
rekrutteringstiltag. Både i opadgående og nedadgående store konjunkturudsving er der risiko for, 

at fokus flyttes til enten virksomhedens overlevelse eller til at følge med ordresituation- derfor er en 

sammenhængende service fra skolernes side fra a-z afgørende for denne gruppe af virksomheder, 

især hvis de ikke har en personaleansvarlig, og samtidig kan et tættere partnerskab mellem 

virksomhed og skole medvirke til, at der opbygges så meget tillid, så virksomheden er mere 

motiveret til at tage elever - endda i en vis grad uagtet konjunkturer.  

 
Eksempel på virksomhedstype 

Stor international industrivirksomhed, grundlagt for ca. 30 år siden og medlem af 
arbejdsgiverorganisation. Virksomheden rekrutterer lokalt, men udvikling, produktion, 
markedsføring og distribution styres af en international koncern, der dækker 30 lande. 
Virksomheden har udviklet sig til at kunne levere totalløsninger til forskellige delmarkeder. 
Innovativ udnyttelse af IT i logistikken og i kommunikationen med markedet er centrale for 
virksomhedernes konkurrenceevne. Produktionen er totalt automatiseret og kræver derfor 
forholdsvis kodificerede kompetencer, hvor kvalitetsstyringen i produktionen er central, men har en 
sådan karakter, at de ufaglærte gennem opkvalificering i AMU systemet udgør kernearbejdskraften, 
og virksomheden har ingen planer om at ændre i denne sammensætning. 
 
Virksomheden har påbegyndt en ny uddannelsesaftale med kontorelever og har haft elever igennem 
de sidste 20 år. Virksomheden vil indtil videre fortsætte denne praksis på trods af, at den nuværende 
lavkonjunktur har ført til afskedigelser. De fleste elever bliver ansat i virksomheden efter endt 
uddannelse.  



 
Virksomheden har en tæt, relativ formel, kontakt til den lokale erhvervsskole, i det virksomheden 
har outsourcet kursusadministrationen til erhvervsskolen.  
 
I forhold til virksomhedens kernefunktioner er det tvivlsomt, om den kan motiveres til at uddanne 
faglærte, da teknologien har medført en sådan grad af kodificering af nøgleprocesser, at 
virksomheden opnår en optimal fleksibilitet gennem ansættelse af ufaglærte - kombineret med en 
udnyttelse af AMU systemet i forhold til ad-hoc behov. Den tætte kontakt med den lokale 
erhvervsskole er til gengæld kritisk for, at virksomheden er motiveret til at tage elever på andre 
områder og blandt andet betinget af, at virksomheden og skolen har opbygget et tæt partnerskab 
omkring opkvalificering af de ufaglærte. 
 

4.3. Elevens værdi som arbejdskraft  

I retorikken om elever eller ej, giver også denne analyse anekdotisk evidens for, at der kan være 
virksomheder, der primært ser elever som en billig måde at få arbejdskraft på. Den internationale 
forskning, især fra Australien11 (Harris S 2009) peger på, at hvis tiltag for at øge 
praktikpladsvolumen for eksempel gennem kampagner får overvægt i forhold til det økonomiske 
rationale, så er der en latent risiko for, at oplæringskvaliteten forringes, fordi  
Der fokuseres på den kompensation, som virksomhederne ”bør få” og får for at have en elev, dvs., 
at fokus er på virksomhedens udgifter og produktionstab, der skal refunderes, frem for at fokusere 
på eleven som værdiskabende på kort såvel som på lang sigt, hvor der ellers kan forventes at blive 
mangel på faglært arbejdskraft på flere områder. 
 
Vurdering:  
Faktoren er betinget af en hårfin balance mellem udbuds- og efterspørgselsmekanismer. I tider med 

en større efterspørgsel på elever inden for specifikke områder vil tilskud føre til  dead weight", og 
tilskud kan også i perioder med lavkonjunktur være hæmmende for kvaliteten i oplæringen, som 

international forskning peger på. Sammenholdt med lande som Tyskland og Schweiz er 

uddannelsesforskningen inden for økonomien i vekseluddannelserne yderst begrænset, hvilket kan 

medføre, at der implementeres generelle økonomiske tiltag uden tilstrækkelig viden om relevansen 

af disse på den samlede population af virksomheder. Endvidere kan den manglende viden om den 

samlede omkostningsstruktur ved at have elever forvride perspektivet i den opsøgende indsats og i 

den overordnede styring af erhvervsuddannelserne. Faktoren kan således både være fremmende og 

hæmmende, afhængig af den økonomiske situation, og hvor direkte påvirket virksomheden er af 

den, og i et vist omfang af virksomhedernes viden hvad angår økonomisk rentabilitet. 

   

 

 

 
Eksempel på virksomhedstype  

                                                 
Harris, R., Simon, M. & Maher, K. (2009) ‘New directions in European vocational education and training policy and practice, Lessons for 

Australia’, NCVER, Adelaide  

 

 



En mindre danskejet videnservicevirksomhed, grundlagt for mindre end 10 år siden. 
Virksomhedens ledelse og arbejdskraft består primært af højtuddannede, og virksomheden er ikke 
medlem af en arbejdsgiverorganisation. Virksomheden har inden for det seneste år påbegyndt sin 
første uddannelsesaftale indenfor digital medie-uddannelsen, efter at være blevet kontaktet af den 
lokale erhvervsskole. 
 
Virksomheden indgik uddannelsesaftalen på baggrund af en aktuel stor ordreportefølje og 
muligheden for at få en kvalificeret arbejdskraft relativt billigt. Hvorvidt virksomheden vælger at 
indgå flere uddannelsesaftaler, afhænger i høj grad af virksomhedens ordreportefølje. 
 
Virksomheden har - udover henvendelsen fra den lokale erhvervsskole - ingen kontakt med 
uddannelsesverdenen, men har oplevet denne indledende kontakt i forbindelse med 
praktikgodkendelsen som positiv. Kontakten er primært sket via mail/tlf og har været om det 
formelle i godkendelsen. Virksomheden har oplevet refusionsmulighederne som uklare, og 
efterspørger mere information herom. Virksomheden erindrer at have modtaget noget skriftlig 
information, men har ikke fået det læst. 
 
 

4.4. Overvejelser om oplæringsansvar 

Virksomhedernes vurdering af egen evne til at lægge rammerne for et uddannelsesforløb påvirker 
deres oplæringsvilje og -kapacitet. I en sådan vurdering fremhæver virksomhederne overvejelser om 
tid og ressourcer til oplæring, bredden i opgaveporteføljen, graden af specialisering og 
konsekvenser af dette i forhold til oplæringsansvaret og den fremtidige ordrebeholdning.  
 
Disse overvejelser har betydning for en bred vifte af virksomheder, men tilgangen til vurderingen er 
meget forskellig, afhængigt af de præmisser vurderingen foretages på baggrund af. Her kan forhold 
som f.eks. virksomhedens erfaring med elever, kontakt til erhvervsskolerne og generel viden om de 
mulige fleksible ordninger om uddannelsesaftaler have stor betydning for vurderingens udfald.  
 
Vurdering:  
Denne faktor er primært intern, i det der er tale om en intern vurdering i virksomheden. Men 

præmisserne og dermed også resultatet af vurderingen afhænger til dels af forhold, som kan 

påvirkes eksternt, f.eks. gennem kvaliteten af den opsøgende indsats. Afhængig af vurderingens 

udfald kan denne faktor være både hæmmende og fremmende, og udfaldets retning kan blandt andet 

kædes sammen med de forhold, som virksomheden bygger sin vurdering på. Denne faktor er i nogen 

grad konjunkturfølsom og koblet til erhvervsstrukturelle dynamikker, men jo bedre faktuel viden, 

der danner grundlag for virksomhedens vurdering, jo større er sandsynligheden for, at 

virksomheden ikke umiddelbart afslår at tage et oplæringsansvar, f. eks. via risikostyring gennem 

korte aftaler eller baseret på en viden om, at eleven uagtet den økonomiske udvikling vil have 

garanti for, at udannelsen kan færdiggøres.  

 

Eksempel på virksomhedstype  

En mindre danskejet industrivirksomhed, grundlagt for 40 år siden. Virksomheden er ikke medlem 
af en arbejdsgiverorganisation, og blev i sin tid praktikgodkendt efter en henvendelse fra 
brancheorganisationen. Som følge af den aktuelle lavkonjunktur har virksomheden været nødt til at 
afskedige ansatte og har svært ved at planlægge i den nuværende ordresituation. 
 



Virksomhedscitat: ”Derudover er dårlige oplevelser 
og erfaringer med en elev en risikofaktor. Det har vi 
selv været ude for. Det var demotiverende, og vi 
overvejede bagefter, om det var besværet værd. Vi har 
valgt at fortsætte, men skolen har en vigtig opgave med 
at undgå tab af elevpladser. Skolen kunne f.eks. følge 
op og komme ud i virksomhederne. Skolerne kender jo 
kun elev fra skolen, men ikke på en arbejdsplads.” 

Virksomheden har haft i alt 3 elever i slutningen af 80’erne men har ikke siden haft elever, selvom 
der kun var gode erfaringer fra de tidligere elever. Virksomheden ville gerne oprette praktikpladser, 
men vurderer selv, at den ikke kan tilbyde tilstrækkeligt relevant og varieret arbejde, da 
virksomhedens produktion mere og mere automatiseres.  
 
Størstedelen af virksomhedens ansatte er ufaglærte, som virksomhedsoplæres suppleret med AMU-
kurser. Der arbejder dog enkelte faglærte i både produktion og administration.  
 
Virksomheden har et godt samspil med den lokale erhvervsskole om at have elever på 
virksomhedsbesøg for at fortælle om branchen, og virksomheden har bidraget til elevers 
projektarbejde.  
 
 

4.5. Tidligere erfaringer med elever  

Erfaringer med elever er en afgørende faktor for alle virksomheder. Selv virksomheder, hvor det er 
noget helt selvfølgeligt at have elever, nævner, at dårlige erfaringer med en elev kan få dem til ”lige 

at overveje en ekstra gang”, om virksomheden 
fortsat kan rumme det samme antal eller lignende. 
Omvendt kan gode oplevelser med elever styrke 
oplæringsvilje og -kapacitet, i og med at 
virksomheden oplever, at eleven skaber værdi for 
virksomheden, får den mod på at udvide antallet 
af praktikpladser.   
 



I forhold til elever lægger virksomhederne især vægt på, at eleven er en engageret og stabil 
arbejdskraft, begge dele vurderes at være forudsætninger for at kunne lære og samtidig indgå i en 
produktion. I den forbindelse nævner en del virksomheder, at eleverne generelt er blevet mindre 
engagerede og mere krævende i forhold til tidligere, samt at eleverne ofte mangler en forståelse af, 
hvordan man opfører sig på en arbejdsplads. Nogle interview kunne pege på, at disse udsagn også i 
et vist omfang er præget af anekdotisk viden, der cirkulerer lokalt og/eller i brancher Enkelte 
virksomheder fremhæver på den anden side, at eleverne tilfører nye ideer og på den måde kan være 
innovationsfremmende. 
 
Virksomheders erfaringer med elever bygger ikke kun på indgåede uddannelsesaftaler. Adskillige 
virksomheder, og ikke mindst blandt de virksomheder der ikke har aktive uddannelsesaftaler, har 
således afvist henvendelser fra elever, som i deres præsentation overfor virksomheden har virket 
uengagerede.  
 
Vurdering:  
Som faktor er virksomhedernes erfaringer med elever primært en ekstern faktor, i det den i høj grad 

afhænger af de elever, der kommer til virksomheden. Ikke desto mindre kan skolen spille en central 

rolle gennem besøg hos praktikvirksomheder i den første praktikperiode, sekundært gennem 

systematisk telefonisk opfølgning. Mesterarrangementer for oplæringsansvarlige er modeller, som 

nogle skoler og brancheforeninger med succes har anvendt. Mulighederne for at elever - som led i 

de korte virksomhedsforløb på grundforløbet - kan komme med en mindre opgave, der viser lidt om, 

hvad de kan og arbejder med, kan også være med til at nedbryde fordomme. Faktoren kan være 

både fremmende og hæmmende afhængig af, hvilke erfaringer virksomheden har med elever. 

Faktoren er kun lidt konjunkturfølsom og koblet til erhvervsstrukturelle dynamikker i det omfang, at 

erhvervsskolernes rekruttering påvirkes af konjunkturer og erhvervsstrukturelle dynamikker.  

 

4.6. Samspil med skolen 

På samme måde som erfaringer med elever påvirker virksomheders oplæringsvilje og -kapacitet har 
samspillet mellem virksomhed og erhvervsskole en stor betydning.  
 
Virksomheder med et velfungerende samspil med erhvervsskoler fremhæver f.eks. samarbejdet om 
at finde de elever, der vil passe ind på virksomheden, samarbejde om rekrutteringsinitiativer, hvor 
folkeskoler vises rundt på virksomheden og faglig udveksling. 
 
Virksomhederne med et dårligt eller ikke-eksisterende samspil med erhvervsskoler fremhæver især 
skolens manglende tilbagemelding på henvendelser, manglende bistand med at finde elever og 
generel manglende forståelse for virksomhedens arbejdsvilkår.  
 
Vurdering:  
Denne faktor er primært en ekstern faktor, da samspillet i høj grad kan påvirkes af skolens tilgang 

til virksomheden. Ligeledes kan de lokale uddannelsesudvalg på skolerne være med til at sætte en 

mere strategisk dagsorden for, hvordan samarbejdet bedst kan fremmes - hvilket der også er 

eksempler på. Ligesom det forholdt sig med hensyn til erfaringerne med elever spiller det 

selvfølgelig også her en rolle, hvorvidt virksomheden oplever, at der er en merværdi forbundet med 

et tættere samspil, eller det snarere opleves som ”en administrativ byrde.”Tidligere analyser 

gennemført af Teknologisk Institut har vist, at et virksomhedssamarbejde, som omfatter forskellige 

aspekter, har en forstærkende kraft i forhold til virksomhedernes velvilje, hvad angår et mere 



strategisk funderet samspil
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  Faktoren kan være både fremmende og hæmmende. afhængig af 

hvilket samspil der opstår mellem virksomhed og erhvervsskole. Faktoren er i nogen grad 

konjunkturfølsom og koblet til erhvervsstrukturelle ændringer. Dog gælder det også for denne 

faktor, at jo bedre forankring, jo mindre følsom er den.  

 
Eksempel på virksomhedstype 

En mindre danskejet industrivirksomhed, grundlagt for ca. 20 år siden. Virksomheden er ikke 
medlem af en arbejdsgiverorganisation og har afskediget medarbejdere som følge af den nuværende 
lavkonjunktur. Ledelsen og størstedelen af de ansatte er ufaglærte, som oplæres internt, men der er 
ansat minimum en enkelt faglært i virksomhedens produktion.  
 
Virksomhedens ledelse er medlem af et lokalt uddannelsesudvalg inden for fagområdet, og han 
medvirker i godkendelse af praktikpladser. Virksomheden er selv praktikgodkendt og har udlært en 
elev for ca. 12 år siden, hvilket var en positiv oplevelse. Virksomheden har fået flere 
elevansøgninger, men har ikke indgået yderligere uddannelsesaftaler og har ikke planer om det. 
 
Virksomheden anser det at tage en elev som et spørgsmål om, hvorvidt virksomheden har behov for 
den arbejdskraft, eleven udgør. Det er opfattelsen, at en ansat i jobprøvning er en mere stabil 
arbejdskraft, der herudover kan tildeles mere ansvar og udgøre en lige så god rekrutteringskilde og 
samtidig giver en større numerisk fleksibilitet end en uddannelsesaftale.  
 

4.7. Tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet 

Blandt potentialet af virksomheder udgør de små relativt nye opstartsvirksomheder en udfordring, 

da man inden for videnservice og IT har flere virksomheder, som ikke er en del af et organiseret 

branchefællesskab. Hvis disse virksomheders potentiale skal omsættes til praktikpladsaftaler, er det 

altafgørende at: 

• den opsøgende indsats foregår systematisk, 

• at den opsøgende indsats er baseret på ansigt til ansigt dialog,  

• at virksomhederne forstår fleksibilitetsmulighederne i erhvervsuddannelserne i forhold til 
deres egen virkelighed, 

• at erhvervsskolerne i praksis fungerer som en slags mæglervirksomhed mellem virksomhed 
og elev,  

• at skolen spiller en aktiv rolle i det gode match og samtidig varetager alle administrative 

opgaver i en form for pakkeløsning. 

 

Som en konsekvens af disse behov har man i Australien implementeret en model ”Group Training 

Companies”, således at eleven indgår en aftale med GroupTtrainingVvirksomheden, der har ansvar 

for, at eleven matches med en ”host virksomhed”, men hvor mæglervirksomheden har det 

kontraktuelle ansvar og er bindende led og ansvarlig for oplæringskvaliteten i et samlet forløb 

mellem en elev og en eller flere virksomheder. Der kan være både fordele og ulemper ved at lægge 
matchningsfunktionen ud til en tredje instans uden for de eksisterende skole og branchestrukturer, 

men modellen kan muligvis vise vej til de små relativt nystartede videnvirksomheder, som ofte ikke 

er en del af de eksisterende branchefællesskaber. 

 

                                                 
12 Shapiro, Hanne, Hvid Louise, Nyholm  Jens - Erhvervsskolernes samspil i en regional innovationskontekst. REGLAB 2006 



Virksomhedscitat:  
”Med en meget ustabil ordresituation 
ville det være godt, hvis 
virksomhedsforløbene kunne 
tilrettelægges mere i forhold til 
virksomhedens behov.” 

Erhvervsuddannelsernes indhold, struktur og fleksibilitet har betydning for virksomhedernes 
oplæringsvilje og kapacitet. Indholdet har selvsagt betydning, det skulle gerne modsvare et behov 
for faglært arbejdskraft i en virksomheds produktion. Enkelte virksomheder efterlyser mere faglig 
ballast i skoleperioderne, hvilket kædes sammen med et ønske om en genindførelse af den tidligere 
mesterlære. Disse virksomheder er typisk ikke bekendte med den nye mesterlære. På den anden side 
er der også virksomheder, som er meget positive i forhold til, at eleverne først kommer ud i 
virksomhederne, når de har erhvervet sig en grundlæggende faglig ballast i skoleperioden.  
 
Flere virksomheder efterlyser mere fleksibilitet i 
tilrettelæggelsen, således at virksomhedens behov, især 
hensynet til arbejdstilrettelæggelsen bl.a. i forhold til en 
årlig produktionscyklus, tilgodeses i højere grad. Disse 
virksomheder er typisk ikke bekendt med den 
fleksibilitet, som allerede er gennemført igennem de 
senere år for at tilgodese virksomheders mangeartede 
behov.  
 
Vurdering:  
Denne faktor er især ekstern. Den er afhængig af de overordnede styringsmæssige rammer for 

erhvervsuddannelserne, med de fleksibilitetsmuligheder disse rammer giver i kombination med, 

hvordan disse reformtiltag formidles af de relevante faglige udvalg, brancheforeninger og skoler. 

Formidles disse på en måde, så de senere års reformtiltag også når ud til de virksomheder, som 

ikke står for at skulle rekruttere elever, eller oplever et akut behov for at rekruttere. Faktoren er 

dog også intern, i det den også er betinget af den enkelte virksomheds vilje til at indgå et konkret 

samarbejde om en uddannelsesaftale og tilrettelæggelsen af denne, således at formelle rammer og 

faktiske fleksibilitetsmuligheder bliver det optimale miks. Afhængig af virksomhedens muligheder 
for at finde dette optimale miks kan faktoren således både virke fremmende og hæmmende. 

Faktoren er konjunkturfølsom og koblet til erhvervsstrukturelle dynamikker, men kan påvirkes 

gennem kvaliteten i interaktionen med skolerne og i et vist omfang de lokale uddannelsesudvalg. 

Generelt kræver det dog en markant indsats for af aflive eksisterende anekdotisk ”fællesviden.”   

 

4.8. Konjunkturudsving 

Et bredt udsnit af virksomhederne mærker følgerne af den nuværende lavkonjunktur. Det er 
forskelligt, hvordan virksomheder, som har været nødt til at afskedige fastansatte, håndterer 
elevsituationen. Nogle fortsætter med at rekruttere elever som hidtil, mens andre helt ophører med 
at rekruttere elever. Argumentationen er på den ene side, at den nuværende lavkonjunktur til trods 
er det vigtigt at sikre fremtidig kvalificeret arbejdskraft, og på den anden side vurderer nogle 
virksomheder, at de ikke kan holde til, at de ansætter og afskediger samtidigt - om end med et 
delvist forskelligt formål.  
 
Lavkonjunkturen har andre steder ført til omlægning eller omstrukturering af produktionen eller 
usikkerhed om fremtidens ordresituation. Begge dele kan påvirke virksomhedens oplæringsvilje og 
-kapacitet, i det fokus herved rettes mod virksomhedens overlevelse og tilpasning.  
 
Vurdering:  
Lavkonjunkturen er en ekstern faktor, som virker hæmmende på virksomhedens oplæringsvilje og -

kapacitet især i de ordreproducerende virksomheder, når det drejer sig om oplæring af elever, 



Virksomhedscitat: 

”Vi har ikke længere behov for de 
klassiske faguddannelser, men i 
højere grad for industriteknikere 
el.lign.” 

hvorimod oplæring af de ansatte kan være med til at udskyde afskedigelser af kernearbejdskraften. 

Konjunkturfølsomheden vil til dels være branchespecifik men også betinget af virksomhedens 

samlede konkurrencestrategi og omfanget af lavkonjunktur på enkelte markeder eller mere globalt.  

Når krisen måtte vende, forestår der en stor og systematisk indsats fra både skolernes og parternes 

side for at få systematisk samlet op på de virksomheder, som enten har reduceret eller helt valgt at 

holde op med at have elever under krisen. En systematisk indsats vil meget hurtigt kunne få 

åbenlyse effekter i forhold til søgekøen. 

 
Eksempel på virksomhedstype  

En stor danskejet servicevirksomhed, grundlagt for mere end 100 år siden. Virksomheden er 
medlem af en arbejdsgiverorganisation, og har haft 3-4 elever indenfor lageruddannelser så langt 
tilbage, som nogen kan huske. Sidste år gik virksomheden imidlertid i betalingsstandsning, og er nu 
sat til salg af kreditorerne. Som følge heraf er der ikke indgået nye uddannelsesaftaler, og 
virksomheden har derfor pt. kun en enkelt elev.  
 
Så snart virksomhedens fremtid er afklaret, håber virksomheden igen at kunne indgå 
uddannelsesaftaler.  
 
 

4.9. Teknologi- og fagglidning 

Udviklingen af nye teknologier og arbejdsprocesser vil afhængigt af konkurrencestrategi og grad af 
automation få betydning for, hvorvidt en 
virksomhed vælger at fastholde de faglærte for at 
fremme, at virksomheden udnytter 
innovationspotentialer forbundet med forhold som 
kundediversificering, design med videre, eller vælger 
at ansatte relativt specialiserede ufaglærte men i 
forhold til processer, som er forholdsvist velbeskrevne. Som talrige analyser har vist kan 
teknologiudvikling både føre til opkvalificering og dekvalificering, hvilket også bekræftes af denne 
analyse.  
 
Vurdering:  
Som faktor er teknologi- og fagglidning i et vist omfang en ekstern faktor betinget af en række 

megatrends Afhængigt af de konkurrencestrategier virksomhederne forfølger, kan denne udvikling 

virke både fremmende og hæmmende på virksomheders oplæringsvilje og -kapacitet. Større viden 

om, hvordan de faglærte bidrager til forskellige former for innovation og viden om de kompetencer, 

der er kritiske for de faglærtes rolle i innovationsprocesser, kan indirekte fremme virksomhedernes 

oplæringsvilje. I kommunikationen med virksomhederne er det endvidere vigtigt at kunne beskrive, 

hvorledes udviklingen i en række uddannelser afspejler den dynamik, der efterspørges - ikke mindst 

de faglige organisationer og brancheforeninger kan her være med til at italesætte, at 

vekseluddannelserne i deres fundament bygger på en løbende og dynamisk tilpasning til 

virksomhedernes efterspørgsel. Som faktor er teknologi- og fagglidning konstant som et udtryk for 

virksomhedernes løbende udvikling, hvor konjunkturfølsomheden primært ses i forhold til, at en 

økonomiske krise kan være med til at accelerere  erhvervsstrukturelle dynamikker, men som også 

ses ved højkonjunktur.  

 



Virksomhedscitat: 

”Hvis det er muligt at tilrettelægge 
forløbet sådan, så tror jeg godt, at 
det ville kunne lade sig gøre med 
en elev i produktionen.” 

4.10. Manglende viden 

Kun en enkelt casevirksomhed har nævnt manglende viden som en faktor, der påvirker 
oplæringsvilje og -kapacitet, men ikke desto mindre viser 
surveyen, at der er en markant manglende viden om en række 
reformtiltag, der har været gennemført de senere år med 
henblik på at øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af 
erhvervsuddannelserne. 
 
Vurdering:  
Som faktor er uvidenhed lige dele intern og ekstern. Den er i høj grad hæmmend, men ikke 

konjunkturfølsom, den er i et vist omgang koblet til erhvervsstrukturelle dynamikker i forhold til 

udviklingen af nye brancheområder, som ikke er født ud af erhvervsuddannelserne og 

partstrukturen omkring disse.  

 

 

 

 

 

 



4.11. Oversigt over faktorer 

Følgende oversigt viser de 11 faktorer og hvordan de fordeler sig som henholdsvis interne eller 
eksterne faktorer, fremmende eller hæmmende faktorer, samt i hvor høj grad de er koblet til 
konjunkturudsving eller erhvervsstrukturelle dynamikker.  
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Det er værd at bemærke, at langt størstedelen af faktorerne har potentiale for at være både 
fremmende og hæmmende. Derudover er der kun to faktorer, som kan anses for at være uafhængige 
af konjunkturer; nemlig elevens værdi som arbejdskraft og tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet. 



5. Virkemidler til at realisere praktikpladspotentialet 

I dette kapitel redegøres der for de virkemidler, som virksomhederne i de kvalitative interview har 
fremhævet, som mulige måder at fremme virksomheders oplæringsvilje og -kapacitet. Det skal 
nævnes, at fokus på denne analyse har været at identificere centrale virkemidler, som kan 
iværksættes på nationalt plan.  
 
Redegørelsen af hvert virkemiddel vil fokusere på at fremstille de aspekter, som er blevet 
fremhævet af virksomhederne i de kvalitative interview og via telefonsurveyen.  
 
Efter redegørelsen for hvert virkemiddel vurderes styrker og svagheder, samt virkemidlets evne til 
at understøtte en mere robust dansk vekseluddannelsesmodel.  
 

5.1. Kommunikation 

Mange virksomheder henviser selv til kommunikation som virkemiddel til at fremme oplæringsvilje 
og -kapaciten.  
 
Med den eksisterende omfattende kommunikationsindsats in mente vil denne analyse fokusere på, 
hvorledes den igangværende kommunikation med fordel kan understøttes af andre og nye midler 
eller tilgange. Denne analyse vil derfor ikke argumentere for at få flere brochurer, reklamer eller 
lignende, da denne del af kommunikationsindsatsen vurderes at være godt udbygget. Flere 
virksomheder fortæller, at tilsendt informationsmateriale registreres, men ofte ikke læses i en travl 
hverdag, medmindre materialet handler om en for virksomheden presserende problemstilling. 
Dermed er det dog ikke denne analyses pointe, at den nuværende informationsindsats kan 
undværes. Den er et godt redskab og et vigtigt fundament for en eventuel overbygning, som denne 
analyse vil vurdere nærmere. 
 
Virksomhedernes anbefalinger til kommunikationsindsatsen falder indenfor tre forskellige 
kategorier, som her præsenteres med den vægtning, som virksomhederne har givet udtryk for: 
 

1) Oplysning om mulige aftaleformer  

Flere af virksomhederne efterlyser mere fleksible aftaleformer, hvor der i højere grad tages 
hensyn til virksomhedens behov og arbejdstilrettelæggelse. Adspurgt kender flere 
virksomheder imidlertid ikke den fulde skala af mulige aftaleformer. Et større kendskab til 
de forskellige aftalemodeller ville således kunne fremme virksomheders oplæringsvilje og -
kapacitet. Et udsnit af virksomheder har dog fortsat et ønske om yderligere fleksibilitet. 
Dette ønske vurderes i afsnit 5.3.   
 

2) Imageforbedring af uddannelserne og eleverne  

Nogle virksomheder har bemærket et fald i engagementet hos eleverne igennem tiden. 
Virksomhederne er bekymrede over erhvervsuddannelsernes generelle status og image i 
samfundet, og hvorvidt denne status formindsker erhvervsuddannelsernes rekrutteringsevne 
hos et bredt udsnit af uddannelsessøgende. Denne tendens afspejles dog ikke i 
virksomhedssurveyen. Hvorvidt dette alene er betinget af anekdotisk funderede 
vandrehistorier eller afspejler, at der ikke i tilstrækkeligt omfang følges op på det gode 
match, må stå hen i det uvisse. Ikke desto mindre foreligger der en væsentlig opgave for især 
partssystemet i at få formidlet, at erhvervsuddannelserne om nogle er orienteret mod 



dynamikken i arbejdsmarkedet og de øgede krav til konkurrenceevne betinget af global 
specialisering med videre.   
 

3) Italesættelse af værdien af elever overfor virksomheder  

Få virksomheder er vidende om omkostninger ved at have elever målt imod merværdien på 
bløde parametre som innovation, men også på hårde parametre i forhold til at have 
tilstrækkelig velkvalificeret arbejdskraft til rådighed. En større faktuel viden om disse 
forhold kunne medvirke til at fremme virksomheders oplæringsvilje og -kapacitet.   

 
Vurdering: 
Samlet set forestår der på trods af en intensiveret kommunikation en kæmpe 

kommunikationsopgave, hvis praktikpladspotentialet skal omsættes til faktiske praktikpladsaftaler. 

Ikke mindst arbejdsmarkedets parter har en særlig opgave i at sikre, at flere virksomheder forstår, 

at erhvervsuddannelserne, som de ser ud i dag, er et systemisk respons til den øgede og ændrede 

konkurrence på tværs af erhverv. Ifølge Undervisningsministeriets midtvejsevaluering af ’kampagne 

for flere praktikpladser’ får kampagnen gode tilbagemeldinger, men den reelle effekt, altså 

oprettelse af flere praktikpladser, er endnu ikke dokumenteret.  

 
En analyse fra 2006, som har adresseret problemstillingen om manglen på praktikpladser i fire 
udvalgte uddannelser (Helms Christian 2006), konstateres det, at der er behov for en mere løbende 
opdatering af de faktisk registrerede praktikpladser, idet der løbende er en række forandringer i 
virksomhedernes grundlag, som kan betinge volumen i den faktiske praktikpladskapacitet. I og med 
værktøjerne omkring den praktikpladsopsøgende indsats løbende er blevet bedret bør det tages tiltag 
til, at dette systematiseret både i forhold til det overordnede system såvel som lokalt. 

5.2. Samspil mellem virksomhed og skole 

Det fremgår tydeligt af caseinterviewene, at et tillidsfuld, tæt og professionelt samspil mellem 
virksomhed og skole er fremmende for virksomhedens oplæringsvilje og -kapacitet. Omvendt kan 
en dårlig oplevelse virker demotiverende. 
 
Vel vidende at virksomhedernes kapacitet og motivation til at indgå i et mere forpligtende 
samarbejde kan variere, efterlader denne analyse det indtryk, at skolernes tilgang til og indsats for at 
få det gode samspil til at fungere optimalt, fungerer med en varierende grad af professionalisme og 
er for afhængigt af enkeltpersoners engagement på nogle skoler.  
 
Udover at bygge på de gode erfaringer med virksomhedskontakt indikerer caseinterviewene, at der 
er en række tiltag, der, hvis de var systematiske, kunne øge den oplevede kvalitet i samspillet 
markant. Det drejer sig for eksempel om opfølgning på nye uddannelsesaftaler, hvor nogle skoler 
har sat det helt i system, at virksomhederne inddrages i tilrettelæggelsen af uddannelsesplanen for 
hovedforløbet, og hvor skolerne også kommer på besøg inden for de første par uger af 
praktikperioden.  
 
Der kunne med fordel indlægges to-tre opfølgende virksomhedsbesøg fra skolen i løbet af en hel 
uddannelsesaftale, som næppe vil kræve øgede ressourcer, fordi indsatsen vil lette arbejdet, når en 
aftale skal fornys. 
 
Formålet med at få sat det opsøgende arbejde i system er samlet set at medvirke til, at der udvikles 
en kvalitet i samspillet mellem virksomhed og skole, som er med til at øge institutionernes rolle 



som aktør i den regionale innovation. I den sammenhæng er det væsentligt, at de korte 
praktikpladsophold eksplicit anvendes til, også at eleverne får en klar forståelse af, hvad der typisk 
kan være af virksomhedsforventninger med hensyn til elevens adfærd i spændet mellem, at det for 
dem er en del af et uddannelsesforløb, mens det for virksomhederne en markeds – og 
produktionsrealitet. ( Helms C 2006) Samtidig viser erfaringer med mesterarrangementer med 
videre, at de også har en væsentlig betydning for, at de underliggende modsætninger erkendes, men 
håndteres, så de ikke bliver til konflikt.   ( Teknologisk 2007) 
 
 
Vurdering: 
Styrken ved at professionalisere og udbygge samspillet mellem skole og virksomhed er, at det 

igennem en systemisk tilgang til samarbejdet er muligt at adressere modsætningen mellem 

virksomhedernes rationalitet, hvor kravene til effektivitet i den offentlige sektor og den samlede 

konkurrencesituation i den private sektor gør, at virksomhedernes krav til eleverne er øget. Det er 

netop i den kontekst, at eleverne oplever dobbeltheden mellem uddannelse og arbejde, som en 

væsentlig både socialiserende og kvalificerende proces, som ikke kan simuleres i en skolekontekst. 

Alternativt kunne man forestille sig, at praktikken bliver samlet i en længere periode, så eleven ikke 

i så stor grad skal indgå i et skift mellem to kulturer. Erfaringerne fra denne analyse viser, at en 

dårlig oplevelse ikke kun kan få effekt på et fremadrettet praktik samarbejde, men  også at 

virksomhederne vælger andre samspilspartnere på andre områder for eksempel i forhold til VEU. 

 

5.3. Vekseluddannelser i en mangfoldig virkelighed 

Som tidligere nævnt er der igennem de senere år gennemført en række reformtiltag af 
styringsmæssig karakter, i forhold til indholdet af uddannelserne og som svar på, at 
erhvervsuddannelserne ud fra et systemperspektiv skal matche virksomhedernes muligheder for at 
medvirke til oplæringen af arbejdskraften. Dette match skal ske samtidig med, at virksomheder med 
meget forskellige konkurrenceperspektiver og markeder får en unik mulighed for at influere på 
uddannelsernes relevans på et systemisk niveau og i forhold til både kort og mellemlangt sigte, en 
innovationsmodel  inden for det ordinære uddannelsessystem, som man alene ser i de 
erhvervsfaglige uddannelser og vel og mærke i den mangfoldighed af behov, som udgør den 
indholdsmæssige kerne i vekseluddannelserne . Netop dette perspektiv overses måske, selv om det 
er grundstammen i styringen og fornyelsen af vekseluddannelserne, på grund af blandt andet 
uddannelsernes historicitet og den fortolkningsramme, den enkelte virksomhed lægger ned over de 
erhvervsfaglige uddannelser i deres her-og-nu virkelighed.  
 
I nogle af caseinterviewene udtrykker virksomhederne et ønske om en yderligere fleksibilisering, 
som en form for buffer for eksempel i forbindelse med lavkonjunktur, og som nærmer sig den 
australske model med Group Training Companies - eller praktikpladscentre, som tidligere har været 
oppe i den danske debat. Inden for rammerne af denne analyse har det ikke været muligt at gå i 
dybden i caseinterviewene, for at udfordre virksomhederne på de mulige ikke intenderede 
konsekvenser af en yderligere fleksibilisering af aftaleformer.  
 
Modellen skulle ifølge casevirksomhederne bygge på, at det er eleven og skolen, der indgår en 
uddannelsesaftale, og at den enkelte virksomhed og skolen har en aftale, som man kender det fra 
vikarservice. I den model vil det være skolens opdrag at matche virksomheder og elever i forhold 
til, hvornår virksomhederne kan tage elever og i forhold til de kompetencemål, som udgør den 
samlede uddannelse og de enkelte mål, som virksomheden blandt andet betinget af graden af 



specialisering kan dække. På den måde kan virksomhederne tage elever i forbindelse med et 
konkret projekter/ordre, men har ikke forpligtigelser overfor eleven i et samlet uddannelsesforløb. 
Forslaget ligner i nogen udstrækning både de korte aftaler og kombinationsaftalerne, men 
hovedforskellen er den øgede formelle kompetence, der tilskrives skolerne.  
 
 
Vurdering: 
Set ud fra et virksomhedsperspektiv kan modellen med at tage elever i forbindelse med en konkret 
ordre have sine fordele både i forhold til meget specialiserede virksomheder, men også set i forhold 
til hvis virksomheden er meget følsom overfor konjunkturudsving. I en bredere optik rummer 
forslaget også en række risici, hvad angår kvaliteten i oplæringen - for eksempel hvor kort en 
periode et virksomhedsforløb kan udgøre, for at det stadigt har et oplæringsperspektiv med den 
bredde og dybde, som er grundstammen i de faglige uddannelser. Modellen rummer også en latent 
risiko for misbrug, hvis der ikke ligger nogle ”styringhåndtag” og forpligtelser med henblik på at 
sikre, at virksomhedsoplæringen ikke klumper sig sammen mod slutningen af et uddannelsesforløb, 
hvor eleverne kan mest, og som var en af baggrundene for, at skolepraktikken blev reduceret 
markant. Endeligt indeholder modellen en risiko for en fordyrelse af de faglige uddannelser - uden 
deraf følgende øget kvalitet set både fra et elev- og et systemperspektiv. 
 
I lyset af, at vekseluddannelsesprincippet ikke kun er udfordret i forhold til den nuværende 
lavkonjunktur, men også mere fundamentalt i forhold til de erhvervsstrukturelle ændringer man ser i 
næsten alle OECD lande, vil det være værdifuldt at få belyst finansieringsmodeller og effekter af en 
række virkemidler, der i de senere år er implementeret i lande med vekseluddannelser eller 
vekseludddannelseslignende faglige uddannelser. 
 
Styrken er, at mere uforpligtende uddannelsesaftaler kan adressere behov blandt virksomheder og 
brancher, hvor teknologi- og videnintensivitet betyder, at oplæringsomkostningen ikke udlignes af 

mulige gevinster på kort og mellemlangt sigt, det sidste fordi videnforældelsen sker så hurtigt, at 

rekruttering af arbejdskraft fra andre virksomheder udgør et langt større innovationspotentiale end 

at fastholde de medarbejder,e virksomheden selv har uddannet. Svagheden er, at den 

praksisorienterede dybde og bredde i de faglige uddannelser går tabt gennem en langt mere snæver 

funktionsspecifik virksomhedsoplæring, således at de faglærtes arbejdsmarkedsmobilitet kan blive 

begrænset. Endeligt er der også en øget risiko for en væsentlig fordyrelse af de faglige udannelser, 

uden at det nødvendigvis vil øge kvaliteten tilsvarende. Alternative modeller, som har været 

diskuteret, er en aftalemodel, hvor de enkelte brancher forpligter sig på et givet antal 

uddannelsesaftaler, som de så i praksis også har ansvar for bliver udmøntet.
13

 

  

5.4. Politik  

Med de stadig større offentlige udbudsfællesskaber og EU-krav til udbud er der potentielt åbnet 
mulighed for, at et udbud bliver vægtet ud fra et bredere antal kriterier, end der typisk er tilfældet, 
og som for eksempel også kunne rumme kriterier relateret til opkvalificering inden for rammerne af 
erhvervsuddannelserne. Denne diskussion er allerede i gang i KL og flere danske kommuner, fx 
Århus og Odense. I Sverige har dette være brugt i ligestillingssamarbejde, og internationalt er der 
eksempler på, at hjælpepakker også har udløst krav om tildelingskriterier, som kan være 
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merværdiskabende både på kort og lang sigt, for eksempel for at stimulere praktikpladsskabelse 
eller som redskab til indslusning og oplæring af udsatte kortuddannede. 
 
Vurdering: 
Styrken ved sådanne aftaler er, at offentlige investeringer kan medvirke til at nå bredere 

samfundsmål. Risikoen er, at det kan være administrativt ressourcekrævende at administrere 

sådanne ordninger i praksis, hvis aftalen ikke finder sted på et mere aggregeret niveau for eksempel 

mellem en offentlig myndighed og en specifik branche. 

 

5.5. Økonomisk incitament 

Som nævnt er der meget forskellige vurderinger af, hvor stor en effekt det økonomiske incitament 
har. Den nyere litteratur rejser især spørgsmål om risikoen for dødvægt, samt at finansielle tilskud 
kan forskyde fokus på oplæringskvaliteten (Brunello 2009, Sweet R 2009). Ikke desto mindre ses 
finansielle tilskud i en række lande, hvis erhvervsuddannelsessystemer bygger på et 
vekseluddannelsesprincip og/eller en markant virksomhedsoplæring. Karmel T. 2009 finder i sin 
forskning om vekseluddannelser i en krisetid, at uddannelser som bygger på traineeships snarere 
end et vekseluddannelsesprincip, synes at blive fortrukket, dels fordi de kontraktuelle forpligtelser 
har en anden karakter, men især også fordi virksomhedsoplæringen sker i et længere forløb, hvilket 
øger muligheden for, at eleverne kan bidrage til produktionen.  Internationalt ses forskellige 
modeller til løsning af forholdet med den meromkostning, der er forbundet med oplæring i en 
virksomhed - for eksempel gennem skattelettelser på lønsummen som det sker i Frankrig, men som 
ikke ville have relevans i Danmark med det eksisterende skattesystem.  
 
Vurdering: 
I lande, der bygger på vekseluddannelser eller lignende principper, bruges økonomiske 

incitamenter hyppigt som et instrument til at udligne markedsfluktuationer. Nyere forskning under 
den økonomiske krise peger på risikoen for, at finansielle instrumenter nok kan have en effekt på 

den korte bane, men i det omfang krisen også er med til at accelerere strukturelle ændringer på 

arbejdsmarkedet - således at de brancher, som typisk har uddannet mange faglærte formindskes, 

samtidig med at brancher som ikke er vokset ud af erhvervsuddannelserne, får en større 

erhvervsøkonomisk betydning - vil der være behov for, samtidig at adressere disse strukturelle 

udviklingstendenser i bæredygtige løsninger, da omkostningerne på sigt kan blive meget 

voldsomme. 

  

5.6. Uddannelsens struktur 

Enkelte virksomheder ønsker mere fokus på den faglige og praktiske del af erhvervsuddannelserne, 
og tilsvarende mindre fokus på bredere kompetencer. Det er karakteristisk, at virksomhederne ikke 
kender til senere års reformer for at fremme praksisrelevansen i erhvervsuddannelserne, herunder 
også af introduktionen af den ny mesterlære. Endvidere er der i gruppen af potentielle virksomheder 
en del, som ikke kender til de ændringer, der har fundet sted de senere år i forhold til at øge 
fleksibiliteten i, hvornår skoleophold placeres. 
 
Andre virksomheder anbefaler hyppigere skoleophold af kortere varighed, for at eleven bevarer den 
tætte kontakt til dagligdagen på virksomheden. Planlægningen af skoleundervisningen kunne for så 
vidt imødekomme dette behov   
 



Vurdering: 
Styrken ligger i at forberede elverne bedre til praktikken og dermed skabe bedre forudsætninger for 

oplæringen på hovedforløbet. Med Velfærdsaftalen er grundforløbet åbnet op, så eleverne allerede 

der får et bedre valgfundament gennem en praktisk tilgang til en given uddannelse - pt. er viden om 

effekterne af disse ophold set fra virksomhedernes perspektiv dog begrænset. 

 

6. Perspektivering 

I dette kapitel perspektiveres praktikpladssituationen til den nationale og internationale udvikling i 
erhvervsstrukturen og den nuværende lavkonjunktur. 
 
En sammenlignende analyse af indsatser for at reducere effekterne af den nuværende krise på 
antallet af indgåede uddannelsesaftaler viser, at især Irland har implementeret en række systemiske 
tiltag - både for at øge antallet af uddannelsesaftaler, men også for at sikre, at de aftaler, der bliver 
afbrudt som følge af krisen, garanterer den enkelte mulighed for at fuldføre sin uddannelse. 
(Buchanan J. 2009)14 
 
I både Australien, Irland og Tyskland er det som i Danmark især byggeriet, der er ramt af den 
nuværende krise, og alle steder har det ført til opsigelser af uddannelsesaftaler på grund af 
konkurser. I Irland har regeringen for i alt 800 elektrikerlærlinge, der var midt i et 
uddannelsesforløb, hvor uddannelsesaftalen var blevet hævet på grund af den økonomiske situation, 
indgået aftale med Electrical Supply Board (som er Irlands største virksomhed inden for 
energiforsyning). Elektrikerlærlingene får på den måde mulighed for, inden for rammerne af en 
tidsbegrænset aftale at færdiggøre deres uddannelse. Elever, der uforskyldt er blevet ramt af krisen, 
er således sikret, at de kan gennemføre deres uddannelse. Der kunne også være større virksomheder 
- private, offentlige eller halvoffentlige - som i større målestok med de rette rammer ville være 
parate til at tage et større uddannelsesansvar. Der har derfor været forhandlinger i gang for at udvide 
modellen til andre brancher inden for byggeriet i Irland.(Shanahan, 2009).  
 
Der er endnu begrænset empirisk viden om effekterne af krisen. I Tyskland var der et fald i 
indgåede aftaler på 1.5 % i 2008 i forhold til det forrige år (BIBB, 2009), i 2009 har der i Tyskland 
været et markant fald i antallet af unge, der søgte en praktikplads, hvilket har været med til at 
afbalancere problemet, men på sigt kan denne udvikling få meget negative effekter, fordi de 
faglærte fortsat udgør en meget væsentlig del af arbejdskraften i Tyskland. (BIBB, 2009). 
 

6.1. Praktikpladser i en lavkonjunktur 

Mod forventning spiller krisen en mere moderat rolle for virksomhedernes motivation til at indgå 
praktikaftaler. Det er bemærkelsesværdigt, at blandt de virksomheder, der indgår i den gennemførte 
survey, og som er blevet spurgt om krisens betydning for indgåelse af uddannelsesaftaler, er det kun 
22% af industrivirksomhederne og 18% af servicevirksomhederne, der mener, at krisen har 
betydning for deres motivation til at tage elever. Surveyen viser, at krisen har størst negativ 
påvirkning på oplæringsviljen og -kapaciteten hos praktikgodkendte virksomheder15, Af de 
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virksomheder som i øjeblikket ikke har elever, tilskriver 20% helt og 10% i nogen grad, at det er 
krisen, der har forårsaget, at de ikke har lærlinge eller færre end normalt.  
 
For de virksomheder, der ikke er godkendte, synes krisens effekt på oplæringsviljen og -kapaciteten 
på den anden side at være minimale. Her er der blot i alt 9% af virksomhederne, der er helt eller 
delvist enige i, at krisen er grunden til, at de ikke har elever.  
 
Disse resultater indikerer, at de strukturelle ændringer, vi ser i arbejdsmarkedet, kombineret med 
produktivitetsudfordringer, vil være faktorer, som kan påvirke oplæringsvilligheden, også når krisen 
engang er slut, med mindre der allerede nu tages initiativer af systemisk art i forhold til at få 
engageret et større antal virksomheder. Dette gælder især den population af virksomheder, som er 
godkendte, men endnu ikke har taget elever. I forhold til de virksomheder er det sandsynligt, at et 
flerfold af målrettede virkemidler skal tages i brug, hvis det skal have en strukturel effekt. 
 

6.2. Hvad kommer de strukturelle ændringer i erhverv til at betyde fremadrettet?  

En større analyse gennemført i 2009 i Tyskland viser, at faldet i praktikpladsaftaler ikke kun synes 
begrundet i krisen, men også i de strukturelle ændringer, der har fundet sted i det tyske 
arbejdsmarked, og som er accelereret under krisen. Undersøgelsen fra Tyskland viser, at industrien 
stod for langt størstedelen af de indgåede uddannelsesaftaler i 2007 (44% mod 28% i 
servicesektoren). Analysen peger på, at dybden og bredden i domænefaglig viden - som 
forudsætning for at kunne indgå som nyuddannet arbejdskraft - påvirker, hvorvidt en given branche 
som helhed er parate til at investere i den oplæring, en vekseluddannelse vil kræve. Inden for 
servicesektoren har to modsatrettede tendenser i følge den tyske undersøgelse betydning for, at 
oplæringsvilligheden gennemsnitligt er lavere i servicesektoren (den private) end i 
industrien.(Eichhorst W 2009). 
 
På den ene side kræver en række af de manuelle arbejdskraftintensive serviceerhverv så relativt få 
kompetencer, at motivation for at indgå en praktikaftale - med de krav det stiller til bredde og dybde 
i arbejdsopgaver og kompetencer - ikke er tilstrækkelige til, at den type virksomhed i 
servicebranchen kollektivt påtager sig et opkvalificeringsansvar, der kan sikre den nødvendige 
arbejdskraft fremadrettet. I den anden ende af spektret - videnservice - argumenterer analysen for, at 
kvalifikationskravene her typisk er meget brede. 
 
Analysen viser, at inden for de serviceerhverv, hvor de faglærte typisk har spillet en større rolle - 
nemlig inden for finans og forsikring - har graden af automation og outsourcing medvirket til, at 
disse delarbejdsmarkeder for de faglærte er reduceret. 
 
Analysen viser også, at videnserviceerhvervene i højere grad er karakteriseret ved, at atypiske 
ansættelseskontrakter samt andelen af internationalt ejede virksomheder vokser. Herudover er 
videnservice karakteriseret ved, at det er faktorer som evnen til at kunne indgå i skiftende 
projektkonstellationer, metodiske kompetencer, ”lære at lære”-kompetencer og kreativ 
problemløsning, der er nogle af de centrale. En væsentlig del af medarbejderens mere fagspecifikke 
kompetencemerværdi skabes ikke primært gennem det formelle uddannelsessystem, men gennem 
deltagelse i forskellige projektkontekster og jobskifte, så også der er det økonomiske rationale for at 
tage et oplæringsansvar mindre. Endelig fremmes en del af udviklingen inden for 
videnserviceerhverv gennem relativt hyppige jobskift, hvorfor en kontrakt af flere års varighed 
kunne opleves som hæmmende for innovationsevnen. Ydermere, argumenterer den tyske analyse, er 



det snarere de videregående uddannelser, der associeres med ”lære at lære”-kompetencer og brede 
metodiske kompetencer, end det er de faglige uddannelser.  
 
Set i en dansk kontekst, hvor servicesektoren samlet set er i vækst sammenholdt med udviklingen i 
industriarbejdspladser, kan det være værd at få belyst, hvorvidt de erhvervsstrukturelle 
udviklingstendenser også har en negativ effekt på den nedgang, vi har oplevet i antallet af indgåede 
uddannelsesaftaler. Der er næppe tvivl om, at erhvervsuddannelserne som system ikke har formået 
at komme i indgreb med videnserviceerhvervene. Inden for manuel service vil kvaliteten og 
omfanget af voksen/efteruddannelsessystemet betyde, at en elev vil være i konkurrence med de 
ufaglærte, som ofte har langt mere brancherelevant viden, og ofte også har opnået den fagspecifikke 
kompetenceoverbygning gennem AMU-systemet.  
 



7. Konklusioner 

I dette afsnit præsenteres analysens konklusioner, som underbygger en række anbefalinger til 
mulige måder at fremme virksomhedernes oplæringsvilje og -kapacitet. Disse anbefalinger bygger 
på de identificerede faktorer og virkemidler, internationale erfaringer og telefonsurveyens resultater. 
 
Anbefalingerne inddrager således også andre relevante virkemidler end de, som er identificeret 
gennem de kvalitative interview. 
 
Der fokuseres i anbefalingerne på centrale initiativer, der kan iværksættes på nationalt plan.  
 

7.1. Budskabet om flexication (fleksibel uddannelse) er ikke nået ud til 
virksomhederne  

Henholdsvis 38% af industrivirksomhederne og 37 % af servicevirksomhederne mener ikke, der er 
mulighed for at indgå en kort aftale. For de virksomheder, der er godkendte, men ikke har elever, 
drejer det sig om 39% - og endeligt kender 26% af de virksomheder, der ikke er praktikgodkendte, 
til de fleksible aftaleformer. Da mange virksomheder får en kortere og kortere planlægningshorisont 
- som ikke kun er bestemt af krisen, kan dette udgøre en væsentlig barriere. Flere af de interviewede 
arbejdsgivere peger på, at den øgede usikkerhed gør, at de ikke kan træffe afgørelser, der har 
konsekvens på længere sigt, og derfor heller ikke kan indgå en uddannelsesaftale.  
 
Samlet set peger den gennemførte survey på, at på trods af de mange kampagner, der har været 
gennemført, halter det, hvad angår den faktuelle information om de muligheder, virksomhederne 
har for - på forskellig vis - at få tilpasset en uddannelsesaftale og indholdet i denne til den 
specifikke virksomhedskontekst. Der er belæg for at tro, at de skriftlige foldere og lignende, som 
både skoler og de faglige udvalg har udarbejdet, ikke når ud, hvis en virksomhed ikke står lige for at 
have besluttet sig til at indgå en uddannelsesaftale. 29% af de godkendte virksomheder, som har 
elever, kender ikke til mulighederne for at få indpasset skoleperioder efter virksomhedernes behov, 
og for de virksomheder, der er godkendte, men ikke har elever, drejer det sig om 28%. Hvad angår 
tilpasning af indhold, er der også en udfordring. 34% af de godkendte virksomheder med elever 
kender ikke til disse muligheder, og blandt de godkendte uden elever er der tale om 28%. 
 

7.2. Der må trædes nye stier  

Det er bemærkelsesværdigt, at blandt de virksomheder, som pt. ikke er godkendte, svarer 14% af 
industrivirksomhederne og 7% af servicevirksomhederne, at de har overvejet, om de skulle søge om 
godkendelse. Der er i den forstand næppe tvivl om behovet for at udarbejde specifikke 
målgruppestrategier byggende på LOs datasæt. 
 
Der er igennem de senere år, i forbindelse med den øgede opsøgende indsats, udarbejdet et væld af 
skriftligt informationsmateriale beregnet for potentielle praktikvirksomheder. Meget peger på, at det 
skriftlige materiale har begrænset effekt i forhold til at informere om de faktuelle forhold og de 
muligheder, som arbejdsgiverne har for, at praktikophold tilrettelægges i forhold til 
virksomhedernes behov. Ikke mindst synes det at være et problem i virksomheder, som ikke har en 
uddannelsesafdeling. 
 



Derfor bør parterne i samarbejde med Undervisningsministeriet og de enkelte skoler få tilrettelagt 
informationskampagner, som især tager sigte på virksomhedspraktikpotentialet, både i de 
praktikgodkendte virksomheder, som ikke tager elever og de virksomheder, som endnu ikke er 
godkendte. For hvert brancheområde bør der udarbejdes målrettede tiltag med brug af kanaler, som 
er relevante for den specifikke branche. Det kan være fagblade eller radiospots, men også 
mesterarrangementer, brancheforeningstiltag med videre kan være velegnede kanaler. En sådan 
informationskampagne bør indeholde faktuel information om virksomhedernes muligheder for at få 
indflydelse på placering af skoleophold, jf. afsnit 7.1 toning af fag med videre og bør indeholde 
konkrete eksempler på, hvad udvalgte virksomheder har fået ud af at tage elever. 
 

7.3. “You see, it takes all the running you can do to stay in the same place16!”  

De enkelte brancher og faglige udvalg kan med fordel overveje, hvordan man kan tydeliggøre den 
bredde og dybde, de faglige uddannelser indeholder, herunder også mulighederne for at vælge fag 
på højere niveau med henblik på at få en tydeligere appel til en større bredde af virksomheder, og 
som også afspejler de erhvervsstrukturelle ændringer, der finder sted i Danmark - såvel som i andre 
EU lande.  
 
Australske forskere (Harris et al 2009) peger i den sammenhæng på, at krisen kan være 
medvirkende til at accelerere en udvikling mod mere specialiserede og videnintensive erhverv. Hvis 
erhvervsuddannelserne skal fastholde deres position og attraktivitet for arbejdsgiverne og 
kommende generationer af unge, er det derfor nødvendigt at sætte øget fokus på 
erhvervsuddannelsernes betydning i innovationsøjemed, og ikke alene i forhold til at sikre 
overgangen til arbejdsmarkedet, 
 
Surveyen viser, at der fortsat er en kæmpe udfordring, hvad angår virksomhedernes faktuelle viden 
om en række af de tiltag, der er gennemført i de senere år for at gøre uddannelserne mere fleksible i 
forhold til virksomhedernes behov. 
Virksomhederne i surveyen er blevet spurgt om, hvorvidt de mener, en række faktuelle forhold er 
overvejende rigtige eller forkerte, og en betragtelig mængde afslørede forkerte opfattelser eller 
svarede ’ved ikke’ til centrale forhold for indgåelse af uddannelsesaftaler som økonomi, fleksibilitet 
mm.  
 

7.4. Tilskudsmulighederne er kendte  

Mulighederne for økonomisk kompensation i forbindelse med indgåelsen af en praktikpladsaftale er 
nået bredt ud. Således er der kun 7% af virksomhederne, der er godkendte, har elever og som 
mener, at man ikke kan få økonomisk kompensation, når man tager en elev. Blandt de 
virksomheder, som er godkendte, men ikke har elever, er der 13%, der svarer, at man ikke kan få 
godtgørelse i forbindelse med en uddannelsesaftale. Til gengæld er der 31% af virksomhederne, der 
pt. ikke er godkendte, som svarer, at de ikke mener man kan få tilskud. Igennem de faglige udvalg 
kan det overvejes, hvorvidt en målrettet informationsindsats gennem fagblade med videre kan nå 
bredere ud til gruppen af ikke godkendte virksomheder. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at 45% af industrivirksomhederne og 44% af servicevirksomhederne er 
helt eller delvist enige i, at de ville tage lærlinge, hvis de i den første praktikperiode kunne få tilskud 
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til lønnen for den oplæringsansvarlige. I forhold til de erhvervsstrukturelle forandringer bør der 
tages initiativ til at se på den samlede omkostningsstruktur på erhvervsuddannelserne med de 
branchevise forskelle, der måtte være i forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse og finansiering 
af erhvervsuddannelserne. 
  

7.5. Der er altid hjælp at få - hvis man ved det  

I den opsøgende praktikpladsindsats har skolerne gjort meget for at nå ud til virksomhederne som 
serviceinstans, hvad angår det rent kontraktlige, men også i forhold til at sikre det gode match 
mellem virksomhed og elev. Dette afspejler sig også til dels i surveyen. Kun henholdsvis 12% af 
industrivirksomhederne og 15% af servicevirksomhederne svarer, at de ikke kan få hjælp omkring 
det kontraktlige, men der er fortsat henholdsvis 25% af industrivirksomhederne og 21% af 
servicevirksomhederne, som ikke ved, hvorvidt de kan få hjælp. For de helt små virksomheder, som 
ikke tidligere har haft elever, og for de virksomheder, der ikke har en personaleafdeling, kan dette 
udgøre en væsentlig barriere.  
 
Opdelt i forhold til praktikpladsstatus er der 11% af praktikgodkendte virksomheder, som ikke har 
elever, der vurderer, de ikke kan få assistance med de kontraktuelle, og 10% af de ikke godkendte 
virksomheder. Så samlet set har den øgede kvalitet i den opsøgende indsats med særlig fokus på 
rådgivning og vejledning ved kontraktindgåelse haft en meget positiv effekt. Dog er der henholdsvis 
23% af de praktikgodkendte uden elever og over 1/3 af de ikke godkendte virksomheder, som 
svarer ’ved ikke’ til mulighederne for en sådan assistance. Da tidligere analyser om den gode 
opsøgende indsats har vist, hvor meget netop hjælp med at få uddannelsesaftalen i stand betyder, 
bør der sættes mere målrettet ind for at rettet op på disse forhold som en integreret del af den 
fremadrettede opsøgende indsats. 
 
Det gode match mellem virksomhed og elev betyder meget for virksomhedernes indstilling til 
oplæring både på kort og lang sigt. Mange skoler har ydet en stor indsats for at medvirke til at sikre 
det gode match af hensyn til både virksomheder og elever. Der er dog fortsat 20% af 
industrivirksomhederne - men langt færre servicevirksomheder - nemlig 12%, som mener, at de 
ikke kan få hjælp til det gode match, samtidig er der henholdsvis 19% og 17%, som ikke ved, 
hvorvidt dette er tilfældet. Denne mulighed for assistance bør derfor også formidles bredere ud. 
 

7.6. Naboskab forpligter - mere end godt er?  

Endeligt er virksomhederne også blevet spurgt om, hvorvidt det er muligt at vælge, hvilken skole 
man tager elever fra, når en given uddannelse er dækket fra flere skoler. Halvdelen af 
virksomhederne inden for både industri og service mener ikke, at virksomhederne har mulighed for 
at vælge, hvor de tager elever fra. For praktikgodkendte virksomheder, der ikke har elever, er det 
30%, der vurderer, de ikke har valgmuligheder. Det kan betyde, at hvis en virksomhed én gang er 
kommet uoverens med en skole, så er risikoen for, at de lukker ned for praktikpladsindtaget, meget 
høj. Her er der således også brug for at højne informationsniveauet.  
 

7.7. Konkurrencesituationen for praktikpladser 

Flere internationale undersøgelser peger på, at erhvervsuddannelserne i en krisetid er mere udsatte 
for at skulle konkurrere med uddannelser, som indeholder praktikkomponenter uden at være 
kontraktuelt bindende. Der foreligger begrænset viden om betydningen af virksomhedsinterne 



trainee programmer samt brugen af praktik i for eksempel KVU17-sammenhænge, og hvorledes 
dette påvirker den samlede volumen i praktikpladser, men data fra Australien peger på, at 
uddannelser som indeholder virksomhedsoplæring uden det kontraktuelle ansvar synes at blive 
favoriseret. 
 
I den sammenhæng har man i Irland og i Australien politisk valgt at øge mulighederne for ekstra 
kvalificering for elever, som ikke opnår at få en uddannelsesaftale i hus, såvel som for nyuddannede 
faglærte, hvor risikoen for langvarig ledighed er betydeligt større end for en nyuddannet med 
arbejdsmarkedserfaring. 41% af industrivirksomhederne og 38% af servicevirksomhederne siger, at 
de i høj grad eller i et vist omfang ville være motiverede til at tage elever, hvis de kunne mere efter 
grundforløbet. I takt med at de faglige krav øges på mange arbejdspladser, bliver den omkostning at 
afsætte ressourcer til oplæringen kritisk, fordi eleven så ikke i samme omfang bidrager til 
produktionen. Hvis eleverne kan mere fagligt, når de påbegynder en aftale, vil det alt andet lige 
også kræve færre ressourcer i oplæringen, og eleven vil hurtigere kunne arbejde mere selvstændigt.  
 
Både Irland og Australien har lagt vægt på ”green skills”som et generisk kompetenceområde, der er 
relevant for en række brancher også i Danmark, samt business skills inkl. IT, som ligeledes er 
relevant på tværs af brancher, og som kunne øge de unges jobmuligheder. I USA har der ikke været 
direkte krav om, at de føderale grønne krisepakker også har skullet omfatte vekseluddannelser, der 
spiller en relativ moderat rolle i USA, dette krav er dog indtil videre ikke blevet gennemført på 
føderalt plan. Til gengæld har flere delstater taget initiativ til at målrette ungdomsuddannelser og 
voksen-efterudadnnelse til nye brancher. Blandt andet Center for Wisconsin Strategy (COWS) har 
taget initiativer til at gennemføre analyser, der kan afdække behovet for grønne kompetencer i en 
række brancher, med henblik på at bygge på disse analyser som grundlag for udvikling af nye 
efteruddannelsestiltag såvel som ungdomsuddannelser. De forberedende analyseaktiviteter er endnu 
ikke afsluttet (Buchanan R 2009). 
 
I en række lande er der fra politisk hold indført præmieringsordninger for at få flere virksomheder 
til at indgå en praktikaftale. Forskning fra Australien peger på risikoen ved sådanne ordninger, ikke 
mindst i brancher, hvor en elev relativt hurtigt typisk kan bidrage til bundlinjen. Fremadrettet vil det 
være væsentligt at følge op på effekterne af præmieringsordningerne - ikke kun i forhold til antal 
indgåede aftaler - men også i forhold til monitorering i udviklingen i oplæringskvaliteten. 
 
Som nævnt i afsnit 5.4 er der i Australien på delstatsniveau forsøgt at indføre betingelser for at få 
andel i f.eks. hjælpepakker med henblik på at få skabt et underlag for at øge indgåelse af 
praktikpladser, eller som redskab til indslusning og oplæring af udsatte kortuddannede. 
Fremadrettet bør det overvejes, hvorvidt det planlagte grønne initiativ, som også indeholder en 
kompetencedimension, kan være et redskab til at øge praktikpladsvolumen inden for potentielle 
vækstområder. Endvidere kunne udbud og udliciteringsaftaler fra det offentlige være omfattet krav 
om et oplæringsansvar. 
  

7.8. Det gode samspil  

Det er positivt at se, at virksomhederne er opmærksomme på, at de kan få råd og vejledning i 
forbindelse med oplæringen. Henholdsvis 70% af industrivirksomhederne og 78% af 
servicevirksomhederne svarer således, at de kan få hjælp til oplæringen, og det er væsentligt i lyset 
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af, at de virksomheder, der er blevet interviewet, og som ikke har haft elever, er meget usikre på, 
om de nu kan dække den oplæring, der skal til. 

7.9. Større viden om elevers bidrag til bundlinjen kunne øge motivationen  

Både i Schweiz og i Tyskland er der en forskningstradition for også at belyse økonomiske aspekter i 
forbindelse med erhvervsuddannelserne. (Dionisius R 2008, Canadian Apprentice Forum 2009 
Schweri J 2008). Forskningen peger på, at en større viden om den samlede økonomi - ved indgåelse 
og gennemførelse af en uddannelsesaftale i forskellige brancher - kan være med til at fremme, at 
flere virksomheder i mindre udstrækning ser praktikpladsaftaler alene som en omkostning.  
 
Knapt 1/3 af industrivirksomhederne og knapt 1/4 af servicevirksomhederne i surveyen er helt eller 
delvist enige i, at en større viden om elevernes bidrag til bundlinjen kunne øge deres motivation for 
at tage elever. For de praktikgodkendte virksomheder, der ikke har elever, og de virksomheder, der 
ikke er godkendte, svarer ¼, at den manglende viden om bundlinje bidrag spiller en rolle. På den 
baggrund kan det være værdifuldt at få dækket dette aspekt bedre, herunder hvorledes 
ledelsesforhold og arbejdsorganisering spiller ind.  
 
Når bundlinjestyringen er meget stram - som for nuværende - kunne der være mindst to økonomisk 
funderede begrundelser for at tage lærlinge. På kort sigt, fordi lærlingene før eller siden bidrager til 
bundlinjen, og på mellemlang sigt fordi der foreligger så meget empiri på, at velkvalificeret 
arbejdskraft er en afgørende faktor i forhold til produktivitetsforøgelse.   
 
Praktikpladstilskuddet kan motivere nogle virksomheder til at tage flere elever, men der er andre 
faktorer i spil. Især i teknologi og videnintensive virksomheder og brancher bør det overvejes, 
hvorvidt fleksibiliteten i grundforløbslængde skal udnyttes, således at eleverne får mulighed for at 
gennemgå et målrettet påbygningsforløb i op til 5 til 10 uger, med henblik på at have en bedre 
faglig ballast, når de skal ud i første praktikpladsperiode - og evt. som alternativ til 
praktikpladsbonussen. 
 
For at udvide praktikpladsmassen har den irske regering målrettet satset på, at flere unge får 
mulighed for at gennemføre dele eller hele virksomhedsoplæringen i andre lande i Europa. I de 
lande, som har vekseluddannelser, og hvor der er et mis-match mellem udbud og efterspørgsel, vil 
effekterne sandsynligvis være minimale, men det kan helt klart være en strategi, som man også i 
Danmark kan forfølge, selvom det ikke vil være alle uddannelser, hvor det vil være lige relevant.  
 

7.10. Hvad mon de kan?  

Virksomheder, som ikke tidligere har haft en elev, og som ikke har rødder i branchen, f,eks. fordi 
ejeren eller de ansættende har en anden faglig baggrund, kan have svært ved at vurdere, hvad 
eleverne egentlig kan, og i de situationer bliver mulighederne for en eventuel praktikpladsaftale let 
afskrevet med, at "de er for umodne", eller "de kan ikke nok". På den baggrund bør det overvejes, 
hvorvidt eleverne ved slutningen af grundforløbet skal have mulighed for at få udarbejdet et 
portfolio, som illustrerer deres faglige niveau. Denne anbefaling bygger på erfaringer fra det 
merkantile område, hvor grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette vil også kunne give eleverne 
et langt bedre grundlag for at kontakte virksomhederne og præsentere sig selv på en fagrelevant 
måde, og det vil samtidigt givetvis øge elevernes faglige motivation på grundforløbet.  
 



Blandt de praktikgodkendte virksomheder, som ikke har elever, vurderer 22%, at et højere fagligt 
niveau ville øge deres motivation, og 17% mener det i nogen grad er tilfældet. Et højere fagligt 
niveau kan i den sammenhæng også handle om at tydeliggøre, hvad en elev faktisk kan på en måde, 
som taler til virksomheden. 
 
Det gode praktiksamarbejde fremmes ved en regelmæssig kontakt mellem praktikvirksomhed og 
skole og her spiller de lokale uddannelsesudvalg en central rolle. Især i de første måneder, når en ny 
elev starter i en praktikvirksomhed, er det altafgørende at der sker en tæt opfølgning for at sikre, at 
der ikke opstår problemer i forbindelse med aftalen, som der ikke tages hånd om. Et dårligt 
aftaleforløb bliver brugt som begrundelse for ikke at tage elever over meget lang tid, og 
interviewene peger på, at der er meget forskellig praksis med hensyn til graden af samspil mellem 
virksomhed og erhvervsskole samt lokale udvalgsrepræsentanter.  
 
Samlet set peger surveyen på, at der er et stort hul i den faktuelle viden om de fleksibilitetstiltag, der 
er gennemført de senere år, dette skønnes at være en meget stor barriere. 

7.11. Se hvem jeg er… - se hvem jeg er! 

Der har af flere omgange været diskuteret, hvorvidt en mærkningsordning kunne øge 
virksomhedernes motivation for at tage elever i takt med, at andre bundlinjer end den rent 
økonomiske får betydning for virksomhedernes brand.  
 
Lidt over 26% af industrivirksomhederne og lidt mere end 21% af servicevirksomhederne er fuldt 
eller delvist enige i betydningen af en mærkningsordning. Blandt de godkendte virksomheder, der 
ikke har elever, mener 17%, at en mærkningsordning ville øge deres motivation, og 7% vurderer, at 
det i nogen grad er tilfældet. Da en mærkningsordning vil koste meget lidt at indføre, bør dette 
overvejes, men det kan ikke stå alene som virkemiddel. Det er desuden vigtigt, at en 
mærkningsordning ikke udformes som man kender det fra fødevareområdet, men tilrettelægges i en 
form, der bygger på principperne om CSR og tankerne om ressourceregnskaber som brand 
skabende. 
 
Det har ligeledes af flere omgange været oppe, hvorvidt den ofte ret negative omtale af 
erhvervsuddannelserne har betydning for virksomhedernes motivation til at indgå 
uddannelsesaftaler. Kun 7% af industri- og servicevirksomhederne er enige i, at dette helt eller 
delvist har en betydning. Derfor er behovet for faktuel og målrettet viden om 
erhvervsuddannelserne, via de kanaler brancher og enkeltvirksomheder typisk anvender, 
hovedudfordringen.  
 
Det er vigtigt at de unge og deres forældre får en større viden om mulighederne i 
erhvervsuddannelserne, så flere velkvalificerede unge vælger erhvervsuddannelserne, end tilfældet 
er i dag. I forhold til de unge og deres forældre kan den negative medieomtale af 
erhvervsuddannelserne have betydning. (OECD CERI 2009)18, så også i forhold til at tiltrække 
velfungerende fagligt dygtige unge, skal mediestrategien sætte ind med faktuel viden. 

                                                 
18 Se for eksempel OECD- CERI systemic innovation processes in VET-I Australien har man igangsat en større analyse om 
erhvervsuddannelser og den viden forskellige målgrupper har om disse uddannelser, og hvilken effekt det har vedrørende valg af 
uddannelser, villighed til at tage et oplæringsansvar med videre) 
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9. Bilag 1 - Spørgerammer 

9.1.  Faktuelle forhold (alle typer virksomheder) 

(afklares inden på baggrund af research forud for interviewet, eventuelle huller dækkes ved at 

spørge hertil, evt. til slut i interviewet.) 

 

• Selskabsform og ejerforhold: internationalt ejet, dansk ejet, selvejende, offentligt (stat, 
region, kommune) 

• Etableringsår 
• Lokation (hvad i DK og hvad andre steder?) 
• Omsætning og resultat i 2008 og gerne udvikling de seneste 2-5 år 
• Antal ansatte - udvikling i antal ansatte og kvalifikationsprofiler de senere år - forventninger 

til udviklingen? 
• Medarbejdersammensætning (ufaglærte, faglærte, andre) og funktionsområder, herunder de 

faglærtes profil i virksomheden? Arbejder de faglærte inden for virksomhedens 
kerneområde?   

• Lederprofil  
• Medlem af arbejdsgiverorganisation  
• Branchetilhørsforhold 
• Virksomhedsprofil (hvad laver de - specialiseringsgrad, arbejdskraftintensitet, 

teknologiintensitet, service/fremstillingskonvergens, innovation, globaliseringseffekter 
(outsourcing mv.)  

• Markeds- og værdikædeplacering 
• Dynamikker der har påvirket virksomheden og større forandringer (nye markeder, 

organisatoriske ændringer, sourcing, opkøb, underleverandør-forhold) 
• Virksomhedens strategi 

 
Identificer uddannelser, som er relevante for virksomheder og overblik over disse uddannelsers 
indhold og slutmål inden interview.  
 



 

9.2. Spørgeramme I: Ikke-praktikgodkendte virksomheder 

1) Kontakt med uddannelsesverdenen 

Få indblik i, hvorvidt virksomheden i det hele taget er orienteret mod uddannelsesverdenen 

(strategisk, tager del i at sikre en uddannet arbejdsstyrke, prioritering af kompetenceudvikling etc.).  

 
a. Brug af uddannelsestilbud (hvilke og hvorfor) 
 
• I hvilken udstrækning gør virksomheden brug af offentlige uddannelsestilbud? (fx AMU; 

volumen, arten, til hvad?).   
• I hvilken udstrækning gør virksomheden brug af private uddannelsestilbud? (private 

efteruddannelseskurser - volumen, arten til hvad?). 
 
b. Kontakt med uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesudvalg om at tage elever 
 
• Er virksomheden blevet kontaktet af en erhvervsskole eller et uddannelsesudvalg, om de er 

interesseret i at søge om at blive praktikgodkendt? (hvis ja, spørg ind hertil) eller har 
virksomheden på anden vis fået fokus på praktikpladssituationen.  

• Hvilken form for kontakt - hvad var skolens/udvalgets argumenter (gøre skolen en tjeneste, 
fremtidens arbejdsstyrke, civilsamfundsargument)? 

• Har virksomheden på anden vis været i dialog med uddannelsesinstitutioner om at tage 
elever?  

• Har virksomheden modtaget relevant materiale? Hvordan vurderer de det? 
 

c. Øvrig kontakt med erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner og udvalg 
 

• Samspil med erhvervsskoler? Art (erhvervsfaglige uddannelser, efteruddannelse, projekter 
på akademiuddannelser, mødefaciliteter eller andet)? Intensitet (løbende, ad hoc, hvor ofte?) 

• Har virksomheden i andre sammenhænge været i kontakt/dialog med eller samarbejdet med 
erhvervsskoler eller branche og faglige udvalg? (hvilke uddannelsesinstitutioner og i hvilke 
sammenhænge?) 

 
d. Sikring af fremtidig arbejdskraft 
 
• Har virksomheden trainees, praktikanter, andre former for oplæringsansvar? 
• Hvad gør virksomheden selv for at sikre sig den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft?  
• Ansvar i øvrigt? I hvilken udstrækning er virksomheden opmærksom på/gør noget for at 

sikre sig, at de rette kompetencer er tilgængelige på markedet? Dialog med andre aktører?   

2) Kendskab til erhvervsuddannelsernes indhold og praktikordningerne 

Få indblik i kendskabsgraden til erhvervsuddannelserne generelt, erhvervsuddannelsernes indhold, 

praktikordningerne dvs. mulighederne for at få en læring/elev, de økonomiske refusions- og 

godtgørelsesordninger mv.   

 

NB: Tag afsæt i udvalgte uddannelser, som er relevante for virksomheder 
 



a. Kendskab til erhvervsuddannelserne og relevante erhvervsuddannelsers indhold 
 

• Er faglærte en del af jeres kerne arbejdskraft fremover - hvorfor/ hvorfor ikke? 
• Hvad forbinder du med erhvervsuddannelser inden for jeres område - og hvad er 

kendskabsgraden?  
• Forbindes erhvervsuddannelserne med mere traditionelle håndværksbetonede fag eller 

industri? 
• I hvilken udstrækning har interviewpersonen/virksomheden kendskab til relevante 

erhvervsuddannelsers indhold og fleksible opbygning?  
• Hvis kendskab til relevante uddannelsers indhold, spørg ind til indholdets relevans for 

virksomheden fremover og begrundelser herfor - herunder niveau og kvalitet - hvad ville 
være relevant? 

• Hvis begrænset kendskab til relevante uddannelser, fortæl om de relevante uddannelsers 
indhold og slutmål og diskuter deres relevans for virksomheden.  

 
b. Kendskab til uddannelsesaftaleordningerne i Danmark. Spørg ind til dette kendskab. 
 
• Generelt  
• De særlige ordninger som ny mesterlære og kombinationsaftaler?  
• I hvilken udstrækning har interviewpersonen/virksomheden kendskab til de økonomiske 

godtgørelsesordninger (lønrefusion, befordringsgodtgørelse, virksomhedspræmiering).  

3) Barrierer  

Få indblik i virksomhedens egne begrundelser for, at de ikke har søgt om at blive praktikgodkendt? 

a. Forklaring på, at virksomheden enten ikke har været opmærksom på eller fundet det 
relevant at søge om praktikgodkendelse? 

 

• Hvis nystartet - har det betydning?  
• Hvis højt specialiseret - har det betydning? (fx niveauet efter grundforløb er ikke 

tilstrækkeligt højt).  
• Outsourcet opgaver, der typisk ville blive varetaget af faglært arbejdskraft. 
• Hvis internationalt ejet - har det betydning? (uddannelseskontrakt - ideologi). 
• Virksomheden har ikke rødder i erhvervsuddannelse/ingen faglærte inden for 

virksomhedens kerneområde - derfor ikke opmærksom herpå? 
• Ufaglærte erstatter faglærte (fx ufaglærte med stor erfaring /+ AMU).  
• Andre grunde til manglende kendskab til/ikke opmærksom på mulighederne, fx fordi 

ledelsen/uddannelsesansvarlige ikke selv har faglært baggrund? 
• Forestilling om, at det er besværligt/indsatskrævende (administration) - set i forhold til, om 

virksomheden er medlem af en arbejdsgiverorganisation. 
• Forestilling om, at det er for omkostningsfuldt (tid og ressourcer på oplæring). 
• Forestilling om, at eleverne ikke er tilstrækkeligt dygtige/lærenemme, 

engagerede/motiverede, pligtopfyldende, disciplinerede eller andet.  
• Hvis forestilling om, at de ikke er dygtige nok �spørg ind til, hvad eleverne skal kunne og 

diskuter relevante uddannelser. 
• Hvis forestilling om, at de ikke bidrager tilstrækkeligt til bundlinjen � hvorfra har 

virksomheden den forestilling? 



• Manglende/aftagende relevans som rekrutteringskilde (stigende behov for KVU, MVU 
osv.). � I så fald spørge ind til, om virksomheden er villig til at betale mere for 
arbejdskraften?   

• Kontraktforhold - ønsker ikke at binde sig til 3-4 år. 
• Ønsker ikke at påtage sig et uddannelsesansvar - spørg ind til.  
• Bekymret for at kunne leve op til uddannelsesansvaret (om eleven når slutmål) - med 

betydning for eget ry og rygte.   
• Andet? 

 

4) Praktikpladspotentiale og oplæringsvilje 

Få indblik i, i hvilken udstrækning virksomheden selv oplever det som relevant at få elever? 

a. I hvilken udstrækning anser interviewpersonen det som relevant for virksomheden 
at få en elev/læring, nu og på længere sigt? Spørg ind til.  

 

• Fx erstatte ufaglært arbejdskraft?  
• Herunder inden for hvilke områder i givet fald (i forhold til de faglærtes profiler i 

virksomheden).   
 
b. Har virksomheden overvejet at søge om praktikgodkendelse?  

• Hvis nej: hvorfor ikke? 
• Hvis ja: Hvad får dem til at overveje det? 
• Har de tilstrækkelig viden vedr. relevante uddannelsesprofiler? Evt. udformning af 

materiale, vide mere?   
 

c. Hvad skulle der til for, at virksomheden vil søge? 

• Mere viden, målrettet kontakt (sammenhold med, hvad de tidligere har sagt).  
• Virksomhedsinterne forhold, (fx vækst i omsætning og antal ansatte). 
• Eleverne skal kunne mere/have en større faglig ballast (mere skole inden, skolepraktik 

inden, ufaglært erfaring). 
• Virksomheden skal kunne være med til at tone elevens uddannelsesretning/indflydelse 

på valg af speciale. 
• I tilfælde af mangel på ufaglært arbejdskraft - elev som erstatning for ufaglært 

arbejdskraft.  
• Der skal være større økonomisk tilskyndelse/dækning af omkostninger (refusion for den 

faglærtes tid anvendt til oplæring). 
• Andre og mere fleksible kontraktforhold (ikke binde sig - kortere/mere fleksible aftaler).  
• Mulighed for, at flere virksomheder på skift tager ansvar for det første praktikophold. 
• Andet? 

 
d. Hvis du var Undervisningsminister, hvad ville du så gøre for at få flere 

virksomheder til at indgå en uddannelsesaftale? (jf. mangel på praktikpladser). 
• Fx del af hjælpepakke 
• Pagt - virksomhed/branche 
• Andet  

 



 

9.3. Spørgeramme II: Praktikgodkendte virksomheder der ikke har en 
uddannelsesaftale 

1) Baggrund for ansøgning om praktikgodkendelse 

a. Hvad fik virksomheden til at søge om at blive praktikgodkendt og hvornår?  

• Kontaktet af uddannelsesudvalg eller skole? Hvilken form for kontakt?  
• Hvad var skolens/udvalgets argumenter (gøre skolen en tjeneste, bidrage til produktion, 

civilsamfundsargument)? 
• Inspireret af informationsmateriale, positiv omtale, hørt om gode erfaringer fra andre 

virksomheder? 
• Mulighed for at få indsigt i, hvad der rører sig blandt de unge og i uddannelsesmiljøerne.   
• Tilskyndet af muligheden for arbejdskraft, der hurtigt kan bidrage til produktionen.  
• Rekrutteringskilde til fremtidig arbejdskraft i virksomheden 
• Bidrage til sikring af fremtidig arbejdskraft, så de rette kompetencer er tilgængelige på 

arbejdsmarkedet? 
• Andet? 

2) Kontakt med uddannelsesverdenen  

Få indblik i, hvorvidt virksomheden i det hele taget er orienteret mod uddannelsesverdenen 

(strategisk, tage del i at sikre en uddannet arbejdsstyrke, prioritering af kompetenceudvikling etc.).  

 
a. Brug af uddannelsestilbud (hvilke og hvorfor)? 

• I hvilken udstrækning gør virksomheden brug af offentlige uddannelsestilbud? (fx AMU; 
volumen, arten, til hvad?).   

• I hvilken udstrækning gør virksomheden brug af private uddannelsestilbud? (private 
efteruddannelseskurser - volumen, arten til hvad?). 

 
b. Samspil og kontakt med erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner og udvalg 

• Samspil med erhvervsskoler? Art (grunduddannelse, efteruddannelse, projekter på 
akademiuddannelser, mødefaciliteter eller andet)? Intensitet (løbende, ad hoc, hvor ofte?) 

• Har virksomheden i andre sammenhænge været i kontakt/dialog med 
uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesudvalg? (hvilke uddannelsesinstitutioner og i 
hvilke sammenhænge?) 

 
c. Sikring af fremtidig arbejdskraft 

• Har virksomheden trainees eller andre former for kortere praktik og oplæring, som ikke 
bygger på en uddannelsesaftale? 

• Hvor er forventningerne til sammensætning hvad angår kvalifikationer af den fremtidige 
arbejdsstyrke og hvorfor? 

• Hvis virksomheden fremover skal ansætte faglærte og tage et oplæringsansvar, hvad skal en 
faglært så kunne - som de ikke kan i dag inden for jeres område - (vurdering) og hvilke 
forventninger har I rent fagligt til en lærling og til organisering af virksomhedsoplæringen 
og samspil med erhvervsskolen?  



3) Kendskab til erhvervsuddannelsernes indhold og uddannelsesaftaler.  

Få indblik i kendskabsgraden til erhvervsuddannelserne generelt, erhvervsuddannelsernes indhold, 

uddannelsesaftale modeller, dvs. mulighederne for at få en lærling/elev, de økonomiske refusions- 

og godtgørelsesordninger mv., hvad kan skolerne hjælpe med, hvad angår det administrative 

omkring en uddannelsesaftale. 

NB: Tag afsæt i udvalgte uddannelser, som er relevante for virksomheder 

 

a.    Kendskab til erhvervsuddannelserne og relevante erhvervsuddannelsers indhold 

• Overordnet kendskab til og opfattelse af erhvervs-uddannelserne?  
• Hvad forbinder virksomheden med erhvervsuddannelserne og faglærte inden for deres 

område - udviklingstendenser og dynamikker - bagvedliggende faktorer? 
• Kendskab til relevante erhvervsuddannelsers indhold og fleksible opbygning?  
• Hvis kendskab til relevante uddannelsers indhold, spørg ind til indholdets relevans for 

virksomheden, herunder niveau og kvalitet fremadrettet. 
• Hvis begrænset kendskab til relevante uddannelser, fortæl om de relevante uddannelsers 

indhold og slutmål og diskuter deres relevans for virksomheden fremadrettet.  
 

b.   Kendskab til uddannelsesaftale modeller i Danmark. Spørg ind til dette kendskab. 
• Generelt  
• De særlige ordninger som ny mesterlære og kombinationsaftaler, korte aftaler?  
• I hvilken udstrækning har interviewpersonen/virksomheden kendskab til de økonomiske 

godtgørelsesordninger (lønrefusion, befordringsgodtgørelse, virksomhedspræmiering).  
 

4) Barrierer  

Få indblik i egne begrundelser for, at de endnu ikke har indgået uddannelsesaftale. 

a. Forklaring på, at virksomheden endnu ikke har indgået uddannelsesaftale? 

•••• Lavkonjunktur og vigende efterspørgsel? 
•••• Manglende tid og ressourcer til at påtage sig et oplæringsansvar?  
•••• Omstrukturering/omstilling.  
•••• Har ikke så lang en tidshorisont. 
•••• Forestilling om, at det er besværligt/indsatskrævende (administration) - karakteren af 

administrative papirer mv.  
•••• Forestilling om, at det er for omkostningsfuldt (tid og ressourcer på oplæring). 
•••• Forestilling om, at eleverne ikke er tilstrækkeligt dygtige/lærenemme, 

engagerede/motiverede, pligtopfyldende, disciplinerede eller andet.  
•••• Hvis forestilling om, at de ikke er dygtige nok �spørg ind til, hvad de skal kunne og 

diskuter relevante uddannelser. 
•••• Bidrager ikke tilstrækkeligt til bundlinjen. 
•••• Hvis forestilling om, at de ikke bidrager tilstrækkeligt til bundlinjen � hvorfra har de den 

forestilling? 
• Aftagende relevans som rekrutteringskilde (stigende behov for KVU, MVU osv.). � I så 

fald spørge ind til, om de er villige til at betale mere for arbejdskraften?   
•••• Tendens til, at ufaglærte vil erstatte faglærte (fx ufaglærte med stor erfaring /+ AMU).  
•••• Kontraktforhold - ønsker ikke at binde sig til 3-4 år. 
•••• Ønsker ikke at påtage sig et uddannelsesansvar - spørg ind til.  



•••• Bekymret for at kunne leve op til uddannelsesansvaret (om eleven når slutmål) - med 
betydning for eget ry og rygte.   

•••• Andet?  
 

5) Praktikpladspotentiale og oplæringsvilje?  

Få indblik i, hvad der skal til for at virksomheden indgår en uddannelsesaftale 

a.  I hvilken udstrækning anser interviewpersonen det som relevant for virksomheden at 
få en elev/læring, nu og på længere sigt? Spørg ind til.  

• Sammensætning af arbejdstyrken - herunder betydningen af faglærte som kernearbejdskraft? 
Fremadrettet - øvrige tiltag for at øge lønsomhed og konkurrenceevne.  

• Herunder inden for hvilke områder i givet fald (i forhold til de faglærtes profiler i 
virksomheden).   

 

b.  Hvad skulle der til for, at virksomheden ville indgå en uddannelsesaftale? 

• Mere viden om, hvad eleverne kan.  
• Virksomhedsinterne forhold, (markedsvækst, teknologigrundlag … graden af automation, 

outsourcing, nye servicemodeller mm.). 
• Eleverne skal kunne mere/have en større faglig ballast. Spørge ind til, hvad de skal kunne, 

og evt. ønske om mere skole inden, skolepraktik inden, ufaglært erfaring.  
• Virksomheden skal kunne være med til at tone elevens uddannelsesretning/indflydelse på 

valg af speciale. 
• I tilfælde af mangel på ufaglært arbejdskraft - elev som erstatning for ufaglært arbejdskraft  
• Der skal være større økonomisk tilskyndelse/dækning af omkostninger (refusion for den 

faglærtes tid anvendt til oplæring). 
• Andre og mere fleksible kontraktforhold (ikke binde sig - kortere/fleksible aftaler).  
• Andet? 

 
c.  Hvis du var Undervisningsminister, hvad ville du så gøre for, at der samlet set indgås 
flere uddannelsesaftaler? (jf. mangel på praktikpladser). 
Hvad skal der til for at DK har de fornødne faglærte, når vi om få år står med små årgange - 
hvad er det offentliges ansvar, hvad er branchernes ansvar, hvad er den enkelte virksomheds 
ansvar? 

• Fx del af hjælpepakker 
• Pagt - virksomhed/branche 
• Andet.  



 

9.4. Spørgeramme III: Praktikgodkendte virksomheder med aftaler der ligger 
minimum to år tilbage (dvs. har haft elever, men ikke har det længere)   

1) Baggrund for ansøgning om praktikgodkendelse 

a. Hvad fik virksomheden til at søge om at blive praktikgodkendt?  

• Behov for supplerende arbejdskraft. 
• Medlem af et fagligt udvalg eller brancheudvalg? 
• Rekrutteringskilde til fremtidig arbejdskraft. 
• Kontaktet af uddannelsesudvalg eller skole? Hvilken form for kontakt?  
• Hvad var skolens/udvalgets argumenter (gøre skolen en tjeneste, bidrage til produktion, 

civilsamfundsargument)? 
• Inspireret af informationsmateriale, positiv omtale, hørt om gode erfaringer fra andre 

virksomheder? 
• Mulighed for at få indsigt i, hvad der rører sig blandt de unge og i uddannelsesmiljøerne.   
• Tilskyndet af muligheden for billig arbejdskraft.  
• Rekrutteringskilde til fremtidig arbejdskraft i virksomheden. 
• Bidrage til sikring af fremtidig arbejdskraft, så de rette kompetencer er tilgængelige på 

arbejdsmarkedet? 
• Andet? 

2) Kontakt med uddannelsesverdenen  

Få indblik i, hvorvidt virksomheden i det hele taget er orienteret mod uddannelsesverdenen 

(strategisk, tage del i at sikre en uddannet arbejdsstyrke, prioritering af kompetenceudvikling 

etc.).  

 
a.  Brug af uddannelsestilbud (hvilke og hvorfor) 

• I hvilken udstrækning gør virksomheden brug af offentlige uddannelsestilbud? (fx AMU; 
volumen, arten, til hvad?).   

• I hvilken udstrækning gør virksomheden brug af private uddannelsestilbud? (private 
efteruddannelseskurser - volumen, arten til hvad?). 

 
b.  Samspil og kontakt med erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner og udvalg 

• Samspil med erhvervsskoler? Art (grunduddannelse, efteruddannelse, projekter på 
akademiuddannelser, mødefaciliteter eller andet)? Intensitet (løbende, ad hoc, hvor ofte?) 

• Har virksomheden i andre sammenhænge været i kontakt/dialog med 
uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesudvalg? (hvilke uddannelsesinstitutioner og i 
hvilke sammenhænge?) 
 

c.  Sikring af fremtidig arbejdskraft 
 
• Har virksomheden trainees eller andre former for virksomhedsoplæring? 
• Hvad vil være kernen i virksomhedens arbejdskraft fremover, og hvilken rolle har 

virksomhederne/branchen i kvalificering af denne? Spørgsmål omkring hvor arbejdsstyrken 
skal komme fra, når vi står med de små årgange osv. 

 



3) Erfaring med tidligere elever  

 
a.   Hvor mange elever har virksomheden haft - over hvor mange år og hvorfor?  
b.   Hvor lang tid er det siden, virksomheden sidst havde en elev?  
b. Inden for hvilken uddannelsesretning og hvilken ordning har virksomheden haft 

elever? 
 
c. Hvad var virksomhedens oplevelse med at have elever - ændringer i dette?  

• Elevens forudsætninger, opgaveløsning, engagement. Hvis eventuelle dårlige erfaringer med 
tidligere elev, hvad gjorde de ved det? Hvad gjorde skolen? Hvordan var kontakten med 
skolen i det hele taget (reaktiv, proaktiv, løbende, besøg, ring)? 

• Administrativt. 
• Samspil med uddannelsesinstitutionen.  
• Ressourcer på oplæring. 
• Hvis opfattelsen er, at eleverne skal kunne mere, så spørg ind til hvad. Relater til slutmål på 

relevante uddannelser, idé med længere skoleperiode inden, skolepraktik inden, andet? 
• Andet. 

 

4) Barrierer  

Få indblik i virksomhedens egne begrundelser for, at de endnu ikke/ikke længere har elever? 

a.  Forklaring på, at virksomheden ikke har indgået ny uddannelsesaftale/ikke længere 
har elev? 

•••• Lavkonjunktur og vigende efterspørgsel? 
•••• Manglende tid og ressourcer til at påtage sig et oplæringsansvar?  
•••• Omstrukturering/omstilling.  
•••• Kan ikke se så langt ud i fremtiden. 
•••• Administrativt besværligt/indsatskrævende - karakteren af administrative papirer mv. 
•••• Tid og ressourcer på oplæring. 
•••• Eleverne ikke tilstrækkeligt dygtige/lærenemme, engagerede/motiverede, pligtopfyldende, 

disciplinerede eller andet.  
•••• Hvis de ikke er dygtige nok �spørg ind til hvad de skal kunne og diskuter relevante 

uddannelser. 
•••• Bidrager ikke tilstrækkeligt til bundlinjen � hvorfra har de den forestilling? 
• Aftagende relevans som rekrutteringskilde (stigende behov for KVU, MVU osv.). � I så 

fald spørg ind til, om virksomheden er villig til at betale mere for arbejdskraften?   
•••• Tendens til, at ufaglærte vil erstatte faglærte (fx ufaglærte med stor erfaring /+ AMU).  
•••• Bedre kontakt med uddannelsesinstitution. 
•••• Kontraktforhold - ønsker ikke at binde sig til 3-4 år. 
•••• Bekymret for at kunne leve op til uddannelsesansvaret (om eleven når slutmål) - med 

betydning for eget ry og rygte.   
•••• Andet?  

 

5) Praktikpladspotentiale og oplæringsvilje?  

Få indblik i, hvad der skal til for at virksomheden indgår en uddannelsesaftale igen 



a. I hvilken udstrækning anser interviewpersonen det som relevant for virksomheden at få 
en elev/læring igen, nu og på længere sigt? Spørg ind til.  

• Herunder inden for hvilke områder i givet fald (i forhold til de faglærtes profiler i 
virksomheden).   

 

b. Hvad skulle der til for, at virksomheden igen ville indgå en uddannelsesaftale? 

• Virksomhedsinterne forhold, (fx vækst i omsætning og antal ansatte). 
• Eleverne skal kunne mere/have en større faglig ballast. Spørge ind til, hvad de skal kunne, 

og ønske om mere skole inden, skolepraktik inden, ufaglært erfaring.  
• Virksomheden skal kunne være med til at tone elevens uddannelsesretning/indflydelse på 

valg af speciale. 
• Mangel på ufaglært arbejdskraft - elev som erstatning for ufaglært arbejdskraft.  
• Der skal være større økonomisk tilskyndelse/dækning af omkostninger (refusion for den 

faglærtes tid anvendt til oplæring). 
• Andre og mere fleksible kontraktforhold (ikke binde sig - kortere/mere fleksible aftaler).  
• Der skal være forbundet ulempe ved ikke at tage elev (ligesom i Tyskland).  
• Andet? 

 
c. Hvis du var Undervisningsminister, hvad ville du så gøre for at få flere virksomheder til 
at tage elever? 
Hvad skal der til for, at DK fremover har den fornødne faglærte arbejdskraft - hvem har ansvar 
for hvad og hvorfor? (jf. mangel på praktikpladser). 
• Fx del af hjælpepakker 
• Pagt - virksomhed / branche 
• Andet.  

 
 
 



  TEKNOLOGISK 
INSTITUT  

10. Bilag 2: Virksomhedstyper   

Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = kernearbejdskraft 
(ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole (høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Virksomhedens størrelse. Virkemidler: Mere ansvarsfølelse. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed uden aktiv uddannelsesaftale. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Elevernes engagement, interne forhold, manglende tid og ressourcer til at påtage sig et 
oplæringsansvar. 
Virkemidler: Virksomheden kan ikke pege på konkrete virkemidler, som kan iværksættes centralt fra. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed uden aktiv uddannelsesaftale, men som har haft elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Bekymring for om virksomheden kan leve op til uddannelsesansvaret, lavkonjunktur, tendens 
til at ufaglærte vil erstatte faglærte og omstrukturering/omstilling. 
Virkemidler: Aktiv finanspolitik, krav om elever i udbud og projektpraktik frem for virksomhedspraktik. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Muligheden for at få god billig arbejdskraft, opgaveporteføljens uforudselighed, kontakt med 
uddannelsesinstitutioner, uvidenhed, lavkonjunktur, travlhed/manglende tid og ressourcer til at påtage sig oplæringsansvar. 
Virkemidler: Løbende direkte kontakt og rådgivning fra uddannelsesinstitutionen og generel information. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Sikring/Rekruttering af fremtidig kvalificeret arbejdskraft og konjunkturer. 
Virkemidler: Bedre konjunkturer. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed uden aktiv uddannelsesaftale, men som har haft elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Naturlig opgave at tage elever.  
Virkemidler: Økonomisk incitament. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Naturlig opgave. 
Virkemidler: Større indflydelse på tilrettlæggelse af skole- og praktikperioder, mere fokus i skoleperioderne på de faglige, praktiske og mere almene 
elementer, mere fleksibilitet fra skolernes side, større økonomisk incitament og bedre image i at være elev. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed uden aktiv uddannelsesaftale, men som har haft elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Sikring/Rekruttering af fremtidig kvalificeret arbejdskraft. 
Virkemidler: Lettere administration, økonomisk incitament og hyppigere skoleophold af kortere varighed for bedre at kunne planlægge med eleven i 
virksomhedens drift. 
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Virksomhedskategorisering: Ikke-praktikgodkendt virksomhed. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Lovkrav og øget risikovurdering ved elever i forhold til transportsektorens sikkerhedskrav og 
travlhed/manglende ressourcer til at påtage sig oplæringsansvar. 
Virkemidler: Ændring af lovgivning, økonomisk incitament, større faglig ballast inden praktikperioden og praktisk oplæring på skolen. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Konjunkturer, interne forhold/fyringer af fastansatte og øget teknologisk niveau. 
Virkemidler: Økonomisk incitament, støtte og vejledning, tillidsmandssystemet og italesættelse af værdien af elever. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af samarbejde med 
erhvervsskole (høj/lav) 
 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

 
Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Ønske om social ansvarlighed og stabil rekrutteringskilde. 
Virkemidler: Større økonomisk incitament og imageændring. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed uden aktiv uddannelsesaftale. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Interne forhold og manglende tid og ressourcer til at påtage sig et oplæringsansvar. 
Virkemidler: Virksomheden kan ikke pege på konkrete virkemidler, som kan iværksættes centralt fra. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Naturlig opgave af have lærlinge og konjunkturer. 
Virkemidler: Indflydelse på uddannelsen/mesterlære, større faglig ballast, refusion af den faglærtes tid anvendt til oplæring, mere fleksible 
kontraktforhold og ulempe ved ikke at tage elev. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed uden aktiv uddannelsesaftale, men som har haft elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
med uddannelse / 
samarbejde med 
erhvervsskole (høj/lav) 
 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

Praktikgodkendt (ja/nej) J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Virksomhedens størrelse, behov for elevens arbejdskraft og arbejdstilrettelæggelse. 
Virkemidler: Ingen bud fra virksomheden. – Holdningsændring. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed uden aktiv uddannelsesaftale, men som har haft elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Udviklende input fra uddannelsesverden og elevernes engagement. 
Virkemidler: Erhvervsuddannelsernes image og opbygning (mere ud i virksomhed fra begyndelsen), professionel kontakt fra skolerne og 
oplysningskampagne. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Erfaringer med tidligere elever, interne forhold, lavkonjunktur og vigende efterspørgsel. 
Virkemidler: Forbedring af elevernes engagement og stabilitet. 
Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever. 
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 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: naturlig opgave, erfaringer med tidligere elever og samspillet med de tekniske skoler. 
Virkemidler: Mangel på (kvalificeret) arbejdskraft, kortere og mere fleksible aftaler og informationskampagner 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med elever. 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Sikring af fremtidig arbejdskraft. 
Virkemidler: Andre og mere fleksible aftaler. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af samarbejde med 
erhvervsskole (høj/lav) 
 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

 
Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Sikring af fremtidig kvalificeret arbejdskraft, kontakt til skolen, interne forhold, konjuknturer 
og erfaringer med tidligere elever. 
Virkemidler: Imageændring, økonomisk incitament og kontakt fra skolen. 
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Virksomhedskategorisering: Praktikgodkendt virksomhed med aktiv uddannelsesaftale og potentiale for flere elever 
 Størrelse 

 1-4 5-19 20-49 50-99+ 

Industri / service  Industri Service Industri Service Industri Service Industri Service 

Rødder i 
erhvervsuddannelse(ja/nej)  

J N J N J N J N 

Faglært = 
kernearbejdskraft (ja/nej) 
 

J N J N J N J N 

Grad af orientering mod  
uddannelse / samarbejde 
med erhvervsskole 
(høj/lav) 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

 
H 

 
L 

Medlem af 
arbejdsgiverorganisation 
(ja/nej) 

J N J N J N J N 

Ejerforhold 
(dansk/internationalt ejet) 

D I D I D I D I 

Lokal / global orientering 
vedr. rekruttering af 
arbejdskraft 

L G L G L G L G 

 
Praktikgodkendt (ja/nej) 

J N J N J N J N 

Faktorer med betydning for oplæringsvilje- og kapacitet: Naturlig opgave, sikring af fremtidig arbejdskraft og input til virksomheden fra 
uddannelsesverden. 
Virkemidler: Ingen forslag fra virksomheden. – Imageskift. 
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Virksomhedernes oplæringskapacitet – Virkemidler der virker 
 

Visionsworkshop mellem LO og Teknologisk Institut 
 
 
 

Tid:  
Fredag d. 23. april 2010 
 
Sted:  
LO, Islands Brygge 
 
Deltagere:  
Fra LO: Morten Smistrup og Anders Vind 
Fra Teknologisk Institut: Hanne Shapiro, Annemarie Holsbo og Joy Mogensen 
 

 
 

Problemstilling 
I dette notat præsenteres forskellige muligheder for en styrket indsats i forhold til praktikpladspotentialet og indsatsen for at realisere en 
større del af dette potentiale. Den praktikpladsskabende indsats har været i fokus igennem længere tid og har samtidig undergået en stadig 
professionalisering og fokusering. Det til trods er der fortsat mangel på praktikpladser og et uforløst praktikpladspotentiale. Det er 
imidlertid værd at bemærke, at situationen er meget forskellig fra branche til branche. I byggebranchen er realiseringen af 
praktikpladspotentialet udbredt, antallet af praktikpladser er tæt forbundet til udvikling i konjunkturer, mens potentialet i 
videnvirksomheder kun er realiseret i begrænset omfang, ikke mindst når det gælder de små virksomheder, der ikke er organiseret i 
branchefællesskaber. Ligeledes er der både på de statslige og de kommunale arbejdspladser en underudnyttelse af praktikpladspotentialet, 
fordi man typisk ikke indtænker en række støtte funktioner - transport, vedligehold, kantinedrift - som en del af det offentlige 
arbejdsmarked. 
 
Sammenholdt med andre lande, som har et vekseluddannelsessystem, eller et system som har nogle af de same karakteristika, har vi i 
Danmark gennem en årrække udviklet og opbygget en række tiltag, der samlet har haft til formål at fremme systematikken og kvaliteten i 
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det opsøgende arbejde. I lyset af den intensive praktikpladsskabende indsats og den varierende realisering af praktikpladspotentialet i 
forhold til brancher er det relevant at overveje, om den praktikpladsskabende indsats bør målrettes specifikke brancher. Endvidere kunne 
den eksisterende statistik f.eks. hvad angår virksomhedstyper (godkendte, men har aldrig haft elever; godkendte, men har tidligere haft 
elever osv). I langt højere udstrækning end det i dag er tilfældet udnyttes i de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg og af skolernes 
praktikpladsopsøgende enheder). Det grundlæggende spørgsmål er, om en branchemålretning vil give en bedre udnyttelse af institutionelle 
og finansielle ressourcer og en  større gennemslagskraft?  
 
Den seneste analyse om praktikpladspotentialet peger på, at en målretning af indsatsen vil kunne øge effekten. Der er behov for en langt 
dybere viden om forskelle i brancheadfærd, hvad angår den praktikpladsskabende indsats, herunder betydningen af de strukturelle 
ændringer i erhverv, der er øget under krisen, og som i Danmark såvel som i Tyskland fører til en langt større serviceintensitet på tværs af 
erhverv og branche.  
Den analytiske tilgang til praktikpladssituationen har til dels gennem det statistiskgrundlag, som er opbygget igennem årene, en vis 
mulighed for at dekomponere problemet, men der mangler redskaber på det institutionelle niveau og i udvalgsarbejdet til, at man fuldt ud 
kan udnytte denne videnbasis i praksis. Der er gjort utallige forsøg med fx at identificere oplæringsbrancher og arbejdsbrancher, men 
resultatet har været for kompleks til at kunne sammenfattes til handlingsanvisende konklusioner. Branchetilgange skal således i denne 
kontekst, ses som en mulighed for gennem gruppering at kunne løse op for problemstillingen og kunne finde generelle svar på specifikke 
problemstillinger.  
 
Ved Visionsworkshoppen i forbindelse med analysen ”Virksomhedernes oplæringskapacitet - Virkemidler der virker” blev perspektiverne i 
en analyse af mulighederne i branchetilpasning af den praktikpladsskabende indsats diskuteret, og disse perspektiver fremstilles herunder.   
 
 
Analyse af potentialeoptimering ved branchetilpasning 
En analyse af perspektiverne ved branchetilpasning af den praktikpladsskabende indsats kunne med fordel udvælge et udvalgt antal 
brancher, fx engroshandel og logistik, detailbranchen eller IT-området, med henblik på at identificere de differentierede barrierer for 
oplæringspotentialet i hver branche og med henblik på at få en vægtet vurdering af betydningen af forskellige tiltag, som udslagsgivende 
for at indgå en kontrakt.  
 
Udvælgelse af brancher 

Udvælgelsen af disse brancher kunne fx fokusere på brancher med urealiseret praktikpladspotentiale og brancher i vækst, da dette er 
brancher med uforløst eller fremtidigt praktikpladspotentiale, og disse er målgruppen for analysens grundlæggende problemstilling; 
hvordan realiseres praktikpladspotentialet i alle brancher? Endelig ville det i udvælgelse af brancher være relevant at overveje brancher, 
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som beskæftiger et større antal ufaglærte med henblik på at få belyst, hvordan substitutionsmuligheder i praksis udnyttes og omsættes - og 
de underliggende faktorer herfor.  
 
I tilknytning til brancheudvælgelse er det værd at overveje varetagelsen af offentlige ydelser som et særligt beskæftigelsesområde. Dels 
fordi der mangler reel kortlægning af oplæringspotentialet i den offentlige sektor, dels fordi den øgede privatisering af en række ydelser fra 
rengøring til kantinedrift og sundhed udliciteres og i højere grad varetages af private, uden at oplæringsansvaret følger med. Endeligt er 
der, som tidligere nævnt på de store offentlige arbejdspladser, en række støttefunktioner, som oftest er usynlige, men ikke desto mindre 
udgør et potentiale. 
 
Kortlægning og vurdering 

For at tilvejebringe den nødvendige viden om branchernes reaktion ville en dybere brancheanalyse  skulle omfatte en kortlægning af de 
enkelte branchers eksterne udfordringer og dynamikker, fællestræk og variationer i, hvordan branchen agerer på disse udfordringer, og 
hvilken betydning det har i forhold til virksomhedernes lærings- og oplæringskapacitet. Både kortlægning af løsningsvurdering kunne tage 
udgangspunkt i branchernes erfaringer med/opfattelse af den praktikpladsskabende indsats, grundforløbsopbygningen og kontraktforhold. 
Herunder præsenteres mulige problemstillinger og løsningsforslag, som analysen ville kunne belyse og kvalificere vurderingen af. 
 
Overblik vs. kompleks struktur 

Kortlægningen af virksomhedernes/branchernes opfattelse af den praktikpladsskabende indsats ville fx kunne danne grundlag for en 
vurdering af betydningen af de mange forskellige opbygninger af erhvervsuddannelser. Det er fx muligt, at ønsket om fleksibilitet har ført 
til en så facetteret struktur med en uddannelsesmæssig rationalitet, at den er svær at formidle og omsætte til en virksomhedskontekst. 
 
Generelle kompetencer vs. krav om specialisering 

I forhold til grundforløbsopbygningen er der behov for en øget viden om og praktisk afprøvning af modeller, der kan rumme modsætningen 
mellem virksomhedernes øgede specialisering og erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv. Den øgede specialisering 
bruges i mange tilfælde som et argument for ikke at indgå uddannelseskontrakter, ”da eleverne kan for lidt”- forstået som for lidt i forhold 
til det videnindhold og den arbejdsorganisering, man ser i mange af de specialiserede virksomheder inden for både produktion og service.. 
 
Branchetilpassede kontraktforhold 

I forhold til kontraktuelle aftaler er der store fleksibilitetsmuligheder, men analysen om praktikpladspotentialet har vist, at 
virksomhedskendskabet til disse muligheder halter blandt de virksomheder, som udgør praktikpladspotentialet, samtidig er der begrænset 
viden om, hvilke faktorer, der har betydning for, at virksomheder/brancher i praksis ser de forskellige kontraktformer som en reel option. 
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Synliggørelse af kompetencer. 

I de erhverv, der vokser ud af erhvervsuddannelserne (for eksempel inden for byggeriet), ved de enkelte mestre, hvad en elev typisk kan 
efter grundforløbet, da der er mange års tradition for at oplære elever. Dette er ikke tilfældet for de virksomheder, der udgør 
praktikpladspotentialet, og især ikke hvis den ansættende/mester ikke har en faglært uddannelse i bagagen. Når eleverne søger praktikplads, 
har de ofte svært ved at formidle, hvad de faktisk kan - det bliver typisk beskrevet i fag, snarere en i kompetencer og arbejdsopgaver. Der er 
behov for at få afprøvet, hvorvidt en projektopgave ved afslutningen på grundforløbet kan ruste eleverne i praktikpladssøgningen og også 
medvirke til at tydeliggøre elevernes faktiske kompetencer. Det ville være oplaget at indbygge det obligatoriske forløb omkring 
iværksætteri/innovation på grundforløbet som pædagogisk metode og faglig tilgang til et sådant forløb. 
 
Incitamenter i det praktikpladsopsøgende arbejde 

Vekseluddannelserne bygger på et markedsprincip, og er som sådan også påvirket af markedskonjunkturer. Faldet i indgåede aftaler siden 
krisen har været markant. På den baggrund blev der indgået forlig i 2009, der blandt andet førte til en præmieordning for virksomheder som 
et incitament til at øge antallet af praktikpladser. Der er næppe tvivl om, at det for nogle virksomheder har en betydning, medens det for 
andre er ligegyldigt - altså der bliver givet et tilskud til en aktivitet, som virksomhederne ville indgå under alle omstændigheder - også selv 
om der ikke var en præmieordning. Der er behov for en større viden om, hvilke typer af incitamenter, der er af afgørende betydning med 
henblik på at målrette finansielle instrumenter, hvad enten der er tale em udviklingsprojekter eller tilskud. 
 
Videnbasen 

Gennem de senere år er den formelle videnbase om praktikpladsmarkedet øget med hensyn til udviklingen i statistik. Men i praksis 
udnyttes denne videnbase næppe optimalt, hvad enten det drejer sig om politikformulering eller det opsøgende arbejde. Med udgangspunkt 
fx i et antal virksomheder/brancher/udvalg og skoler er der behov for et udviklingsarbejde, der belyser, hvordan de forskellige statistikker 
og data kan udnyttes af de forskellige aktører med forslag til konkrete redskaber og værktøjer. 
 
 
 


