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Andreas var 17 år og ufaglært, da han efter folkeskolen fik fuldtidsar-
bejde i et isoleringsfirma. I starten skulle han bruge lidt tid på at lære 
kollegerne og deres indbyrdes jargon at kende.

”Lige da jeg blev færdig med 10. klasse, startede jeg som elektriker på grund-
forløbet. Men så fandt jeg ud af, at det var sgu ikke mig. Så begyndte jeg på 
noget fuldtidsarbejde i stedet.”

”Jeg startede ude hos XX som 17-årig. Jeg arbejdede ikke rigtigt i lære, men gik 
med én som havde styr på tingene. Og så lærer de fra sig så vidt muligt. Jeg var 
der ca. 2 år. Så jeg har nogle erfaringer med at være helt ung og komme ud på 
en arbejdsplads.”

”Da jeg startede derude, var jeg rimelig nervøs sådan de første dage, ja, alt-
så, indtil man lærer folk at kende. Det var fordi, jeg var meget ung, ufaglært 
og skulle følges med nogle ældre og mere garvede kolleger. Jeg tror ikke, det 
gør noget, at du er sådan lidt rap i replikken og godt selv kan tage lidt gas. Det 
hjælper i hvert fald meget på, hvordan de kommer til se på dig som person.”

”Jeg vil faktisk sige, at det handler meget om at kunne være med i den jargon, 
som er på arbejdspladsen. Kan du finde ud af at give lidt igen, gør det utrolig 
meget - ihvert fald et sted, hvor du er ufaglært.”

”Men altså, der er også mange derude, som ikke er de der håndværkertyper. 
F.eks., var der én som havde gået tre år på HTX, før han kom derud. Han var 
meget tynd og med briller, og så sådan lidt nørdet ud. Men han fandt også bare 
ud af, at ham der skal man bare lige svare igen, og ham der skal man lige tage 
med et gran salt osv.” 

Man skal lige lære jargonen!
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Peter er 21 år og har arbejdet som lastbilchauffør i to forskellige firmaer 
og for to meget forskellige chefer.  Han fortæller her om den forskel det 
gjorde, da han fik arbejde et sted, hvor der var en ordentlig omgangsto-
ne.

”Da jeg kom det nye sted hen, var det meget mere nede på jorden. Vi laver det 
samme, men det er mere måden at drive det på, kan man sige. Den væsentlige 
forskel er, at chefen går på gulvet.”

”Jeg kan godt lide, at man egentlig snakker med chefen, som man snakker med 
alle andre. At de ikke står med slips. Altså at de også står i arbejdstøj, som vi 
andre gør.  Så kan man snakke med ham om tingene, hvis der er noget, man 
synes er træls. I stedet for at det skal gennem en kørselsleder eller nogle afde-
lingsledere.  Det kunne f.eks. være forslag til ændringer i forhold til en rute, når 
vi skulle læsse, eller hvordan man gjorde nogle ting smartere. Nogle af tingene 
tager han til overvejelse, eller også giver han en forklaring på, hvorfor tingene 
er, som de er.”

”Jeg oplever helt bestemt, at jeg har mere indflydelse i forhold til det første sted 
jeg var, hvor det nogle gange var nemmere at gå på kompromis end at diskute-
re.”

”Hvor jeg er nu, er der også en ekstra medarbejder, hvor vi det første sted bare 
arbejdede hurtigere, hvis der var travlt eller var sygdom. Der kom nogen og 
hjalp, hvis det var helt galt, men ellers prøvede vi, om vi kunne nå det. Jeg tror 
bare, vi accepterede, at sådan måtte det være. Jeg havde jo ikke prøvet andet 
og havde ikke erfaring med, at det kunne være anderledes.”

Chefer er forskellige
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Her råber vi ikke ad hinanden
Hvor jeg er nu, er omgangstonen også meget bedre. Her råber vi ikke ad hinan-
den. Det andet sted var tonen hård, og hvis du havde lavet noget galt, så råbte 
de altså. Hvor her, har de den holdning, hvis du kommer og fortæller, at du har 
lavet noget, jamen så bliver de ikke sure. Vi er jo kun mennesker.”

”Nogle gange så kunne man godt blive lidt sur, irriteret eller ked af det, hvis 
man blev behandlet dårligt. Der var da dage, hvor jeg kørte hjem, og var træt af 
det hele og ikke havde lyst til at komme dagen efter.”

”Forskellen på de to arbejdssteder har været omgangstonen. Jeg synes, ledelsen 
det første sted burde have taget stilling til, hvilken omgangstone, man ønskede i 
firmaet. En dårlig omgangstone kan også være på grund af, at man er stresset. 
Stress er jo med til at gøre én hidsig og sur, og så råber man nemmere af folk. 

Der bliver der nemt en dårlig stemning, hvis man er stresset, og det påvirker 
arbejdsmiljøet og omgangstonen.”

”For mig er en god omgangstone, at man snakker pænt til hinanden, man råber 
ikke, man siger tak, hjælper hinanden og samarbejder. Det betyder meget for 
mig. Det kan afgøre, om min dag bliver god eller dårlig. Hvis der er noget, man 
er træt af, så snakker man om det, i stedet for at gå ind og råbe og skrige eller 
brokke sig. Jeg synes, det gør en stor forskel at chefen er på gulvet og med i 
hverdagssituationerne.”

”Det er dejligt at have fået disse forskellige erfaringer. Det er rart at have set, 
hvordan det kan gå til.”
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Peter er lastbilchauffør, og mener, at det er vigtigt, at man på sin ud-
dannelse lærer at tænke selv og tage ansvar. Og så bagefter bruge det 
på sin arbejdsplads. Det er jo derfor, man får en uddannelse!

”På min uddannelse lærer vi bl.a., hvordan en lastbil fungerer. Generelt har vi 
forskellige øvelser for at blive endnu bedre til det, vi skal. Og for at spare penge. 
F.eks. hvis vi selv kan lave noget på lastbilen, så er det jo en god ide i stedet for 
at køre til mekaniker. Det vil vognmanden gerne, og så er vi attraktive at ansæt-
te.”

”Det er ikke sådan, at vi lærer at blive mekanikere. Det er mere, at vi lærer 
førstehjælp til lastbiler. Altså i forhold til at kunne reparere nogle ting. F.eks. en 
pære burde alle kunne skifte. Hvis der går et bælg, så taber bilen luften, så kan 
den ikke køre videre. Så vil mange måske ringe efter mekanikeren, men så kan 
vi gå ind og bukke slangen, så luften ikke siver ud, der hvor den bliver modta-
get, og så kan den få lufttryk igen, så du kan køre videre, eller til mekaniker, 
eller hvad nu det er. Det vil jo f.eks. koste noget mere, hvis de skal ud der, hvor 
du holder, end hvis du kan køre til værkstedet. Allerede der har du sparet penge 
ved at være selvtænkende på en måde, kan man sige.”

”Jeg tror det handler om at turde tænke lidt selv en gang i mellem - og tage 
ansvar”

”Så vi lærer noget om, hvilke ting, der hyppigst sker, når man kører meget.  På 
grundforløbet lærer vi nogle enkelte ting, at skifte et dæk eller hjul. Men så går 
man noget mere i dybden, når man går på hovedforløbet. Og der tror jeg, at 
vi får nogle flere ting med i rygsækken, end hvis du bare tog kørekortet som i 
gamle dage, hvor man bare tog det store kørekort på et AMU-center eller hos en 
kørelærer, og så var det bare af sted. Nu bliver man en faglært lastbilschauffør. 
Så vi lærer altså nogle ting, der kan spare hos en vognmand, og det gør, at vi er 
mere attraktive end den, som bare har taget kørekortet.”

Man skal turde tænke selv
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”Vi må selvfølgelig ikke blive mekanikere, vi skal ikke tage deres arbejde, men i 
stedet for at ringe og sige til vognmanden, at lastbilen ikke kan køre nu, så kan 
vi ringe og sige, jamen det er fordi, der er det og det galt, og hvad vi tror der er 
galt, og hvad der skal gøres ved det, og så kan vi jo selv gøre noget også.”

”I min læretid er det nogle gange sket, at der var et eller andet galt med lastbi-
len, og så foreslår man, om det ikke kan være det eller det, der er galt. Om vi 
skal prøve at gøre sådan og sådan. Nu er de vognmænd, hvor jeg er nu, de to af 
dem er udlært lastvognsmekanikere, så de ved jo selvfølgelig, hvad der er galt.”



SAMTALEKORT TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT

Rune er ny i VVS firmaet og vil rigtig gerne vise, at han er en god og 
værdifuld medarbejder. Men selv sådan én kan få for meget overarbej-
de.

”Det firma, jeg startede i, havde sådan en fast kontrakt hos et større boligbyg-
geri i byen. Det betød, at skulle der laves hastearbejde i en lejlighed, så var det 
os, de ringede til - enten viceværten eller de mennesker, der boede i lejligheder-
ne. Og det var selvfølgelig en rigtig god forretning for firmaet. Men vi var ikke 
så gode til at fordele de der vagter - altså de aftener og weekender, hvor man 
havde mobilen med hjemme. Af en eller anden grund var det ofte mig.”

”Da jeg spugte min mester, fik jeg den forklaring, at det altid var den nye, som 
havde de fleste vagter, indtil man sådan lige var vænnet til, som han udtrykte 
det.”

”Så kom der en fredag for ikke så længe siden, hvor vi igen skulle finde ud af, 
hvem der skulle have weekend-vagten, og hvor mester sagde: ’Den tager du, ik’ 
Rune?’. Og hvor jeg bare sagde NEJ! Sådan med store bogstaver. Nøj, hvor blev 
han forbavset. Men tog det faktisk meget pænt. Jeg mente, at vi burde have en 
turnus-ordning. Sådan helt fast, så man også kunne planlægge lidt efter det. 
Det er jo rimelig træls at skulle have telefonen med hjem, hvis man nu havde 
tænkt sig at tage i byen, eller få venner på besøg.”

”Men det lykkedes os faktisk at finde en ordning. Nu venter jeg så og ser, om 
den holder....”

Overarbejde
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Inden for nogle fag kan der være en hård omgangstone, men det er ikke 
alt, man skal finde sig i og undskylde, mener Thomas.

”Jeg havde den oplevelse, hvor jeg gik ned og sagde til mester, det her, det var 
uacceptabelt. Jeg blev kaldt slave, decideret slave. Jeg havde sagt til svenden 
flere gange ’Nu stopper du med det der’, og han stoppede ikke. Så sagde jeg ’Så 
går jeg hen og siger det til mester’.”

”Så gik jeg hen og sagde det til mester – så stoppede det faktisk dagen efter. 
Mester sagde: ’Det får jeg lige styr på’. Det var det. Han havde travlt med andre 
ting – så fik han ordnet det. Jeg hørte ikke mere af den slags fra svenden siden. 
Han var lidt pigesur over, jeg var gået til mester, men det var jeg sådan set lige-
glad med, jeg havde jo bedt ham om at stoppe flere gange.”

”Han sagde indirekte, at det var ikke sådan, han havde ment. Men sådan var det 
altså, og det gad jeg ikke at finde mig i.”

Jeg blev kaldt slave
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Anders er 19 år og karrosserismede-lærling på et bilværksted. Han for-
tæller om det at være nederst i hierarkiet på lærepladsen.

”Jeg er ikke vild med den måde, man bliver behandlet på som lærling, overho-
vedet ikke. Jeg synes, man får nogen lortejobs og sådan noget. Jeg skal brygge 
kaffe for de andre, og hvis fejedrengen ikke er der, så skal jeg feje gulvet. Det 
synes jeg faktisk også er i orden, jeg skal det.”

”Men jeg skal også rydde op efter de andre på værkstedet, det kan jeg ikke se 
noget som helst rimeligt i. Og jeg skal rydde op efter de andre i kantinen om 
fredagen, når vi får rundstykker. Jeg skal jeg stille smørret på plads, selv om jeg 
ikke selv bruger det! Jeg skal, når de andre bare kyler deres tallerkener ned i 
vasken, så skal jeg stille det ordentligt efter dem, sådan nogle ting. Det er så-
dan nogle småting, der pisser mig af! Det kan jeg ikke se noget som helst rime-
ligt i, at jeg skal, bare fordi jeg er lærling. Og jeg har også sagt det til ham, så 
siger han, sådan er det bare at være lærling.”
 
”Det sjove er, at min værkfører går og har forhåbninger om, at vi bliver der, når 
vi er færdigudlært – det kan han da glemme alt om! Jeg har sagt til ham, at hvis 
han havde forhåbninger om, at vi skulle blive, så var det måske en ide at be-
handle os ordentligt.”

”Vi er en lærling udover mig, som så bliver svend her til sommer, så jeg er den 
nye lærling. Altså, selvfølgelig er der nogle ting, som lærlinge skal lave, men der 
er også bare nogle ting, der er urimelige. Selvfølgelig er det en lærling, der skal 
sørge for at køre bilerne ind om aftenen og sådan noget, de biler der skal ind, 
og selvfølgelig kan jeg også godt feje og tømme skraldespande, hvis fejedren-
gen ikke er der, men det, at jeg direkte skal rundt og smide andres lort ud, som 
de har smidt på gulvet, det gider jeg ikke.”

Sæt smørret ind efter morgenkaffen!
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Jeg bider det i mig

”Men altså, det er ikke sådan, at jeg går og overvejer at droppe ud af uddannel-
sen på grund af det. Jeg bider det da bare i mig de næste to år, og skælder dem 
ud, når det bliver for slemt! Jeg siger min mening. Svendene, de mener også 
bare, det er en lærling, der skal det, så… De skal ikke regne med at beholde 
mig, hvis man har været lærling dernede, så bare den dato, jeg er færdiguddan-
net, kan de så bare behandle mig anderledes? Jeg tror ikke på, det bare skifter, 
bare fordi min titel skifter fra dag til dag. Hvis nu der ikke kom en ny lærling, så 
har jeg sådan lidt, lidt svært ved at tro, at de vil behandle mig anderledes, bare 
fordi jeg bliver svend.”

”Men jeg kan godt lide det, jeg ellers laver, altså pladearbejdet, det kan jeg godt 
lide. Det er bare det, at jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal rydde op efter og stille 
ting på plads efter dem. Det er også fordi vores værkmester hele tiden siger, vi 
skal rydde op efter os selv, men så, hvis de ikke får det gjort, så skal jeg gøre 
det efter dem! Så er det da bedre at tage ved dem og sige, nu skal I sat’me sør-
ge for at rydde op efter jer selv.”

”Det går mig jo på, på den måde, at jeg bare vil væk dernede fra. Jeg synes, jeg 
bliver behandlet dårligt, og så kommer man hjem og er sur over det. Så det hele 
får hverdagen til at være sådan lidt træls på den måde.”
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