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Uddannelsen til erhvervslærer på de tekniske områder har gennem tiderne omfattet såvel en praksisdel som en teoretisk del, men de måder, hvorpå uddannelsen har
været organiseret gennem tiden, har integreret disse dele af uddannelsen på forskellig vis. I perioden fra 1960’erne til 2010 var uddannelsen karakteriseret ved et udviklingsforløb, der omfattede forskellige uddannelser samt forskellige institutionelle
tilknytninger, og hvor uddannelsen blev udviklet i forhold til prioritering af viden og
kunnen. Artiklen beskriver denne udvikling med inddragelse af professionsteori, der
anvendes til at rammesætte uddannelsens udvikling.

Erhvervslæreruddannelse – introduktion og historisk rids
Uddannelser inden for tekniske og håndværksmæssige erhverv blev frem til den
sene middelalder primært varetaget gennem forskellige former for praktisk oplæring; under lavene foregik uddannelsen i deres særlige konstruktion af mesterlære.1 Efter lavenes ophævelse har uddannelser inden for det erhvervsfaglige
område været karakteriseret ved en gradvist stigende institutionalisering. Med
denne institutionalisering er samtidig fulgt fremkomsten af beskæftigelsen som
underviser eller lærer på erhvervsuddannelser; dermed er også behovet for erhvervslæreruddannelse vokset frem.2 Denne har gennem tiden været underlagt
en stadig stigende grad af formalisering, ligesom den har antaget forskellige former, der også har afspejlet forskellige måder at varetage uddannelsens praktiske
og mere teoretiske elementer samt at rammesætte disses samspil.3
Udviklingen af uddannelsen til lærer på erhvervsuddannelserne er forløbet i
faser. Disse er samtidig forbundet med forskellige modeller for opbygning af erhvervslæreruddannelsen, der er beskrevet i lovgivning, bekendtgørelser og studieordninger. Modellerne udtrykker forskellige formelle måder at strukturere
uddannelsen på samt forskellige uddannelsestyper, hvad angår relationen mellem uddannelsens praktiske og teoretiske elementer. I samme proces ses også op1
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rettelse – og nedlæggelse – af de forskellige institutioner, uddannelsen har været
forankret i. Nedenfor følger et sammenfattende overblik, der danner baggrund
for artiklens struktur.
Selvom der inden 1950’erne længe havde eksisteret forskellige kurser for erhvervslærere, blev den første mere formelle uddannelse til lærer på teknisk skole introduceret med Pædagogisk Grundkursus (PG), som først var forankret ved
Statens Tekniske Lærerkursus (STL). En forenklet model af PG blev implementeret omkring 1975 og efterfølgende erstattet af Pædagogikum fra 1982. Begge disse
uddannelser var forankrede ved Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
(SEL). Samtidig med oprettelsen af Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) kom der en revideret model af Pædagogikum i 1996, der beskrives som en vekseluddannelse. Med implementeringen af en diplomuddannelse
som læreruddannelse fra 2010 i regi af professionshøjskoler afspejler sig nu de
principper for samspil mellem teori og praksis, der karakteriserer diplomuddannelser generelt.
Afsættet i det øgede omfang og niveau af den krævede uddannelse danner
baggrund for at kunne tale om, at erhvervet som erhvervslærer over tid har udviklet sig hen mod en profession.4 Med indførelsen af diplomuddannelsen til
erhvervslærer og de øgede krav, denne repræsenterer, hvad angår teori og omfang, ændres tillige rammerne for udvikling af en professionel identitet og elementer af en professionsidentitet, hvilket er andre aspekter af at kunne tale om
en profession, som dog ikke tematiseres i artiklen.5 Vi beskæftiger os med faserne i denne gradvise udvikling samt med de institutionelle og strukturelle forandringer, der har karakteriseret læreruddannelsen for erhvervslærere frem til i dag.
Vi har valgt at fokusere på strukturer og rammer for de formelle uddannelser til
erhvervslærer. Den institutionelle forankring ændrer sig som nævnt fra Statens
Tekniske Lærerkursus over Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, videre til Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse for i dag at være under professionshøjskolerne. Erhvervslæreruddannelsens strukturer udvikler sig
også gennem de forskellige modeller, som over tid fremkommer, ligesom forholdet mellem den formelle uddannelse og praktisk undervisning på erhvervsskoler
ændres. I artiklen belyser vi, hvordan denne udvikling er forløbet fra 1960’erne,
frem til uddannelsen i 2010 bliver en pædagogisk diplomuddannelse. Udviklingen er kendetegnet ved forskellige krav, hvad angår lærernes teoretiske uddannelse, samt forskelle i forhold til samspillet mellem de teoretiske og de praktiske
sider af uddannelsen. Dette afspejler forskellige krav til viden og kunnen, hvilket
vi uddyber nedenfor.
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Litteratur om erhvervslæreruddannelse
Litteraturen, der behandler erhvervslærernes uddannelser historisk og i en dansk
kontekst, er overskuelig. Publikationer fra Dansk Teknisk Lærerforbund og Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse rummer relativt nutidige historiske
gennemgange med fokus på institutionel udvikling og forholdet til de faglige organisationer.6 Nyrop har i sine bøger om dansk håndværkerundervisnings historie beskæftiget sig med temaet i perioden frem til 1900-tallet og starten herpå, mens Thalbitzer og Toussieng har behandlet læreruddannelse i Den Tekniske
Undervisning og den dermed i Forbindelse staaende kunstneriske Undervisning i
Sverige, Norge og Danmark.7 Der er tillige en række andre mindre publikationer,
der beskæftiger sig med emnet, primært i form af behandling af særlige temaer eller perioder, f.eks. Grünbaum i en artikel i tidsskriftet Uddannelse: ”Statens
Erhvervspædagogiske læreruddannelse under forandring” og Marckmann i samme tidsskrift i artiklen ”Statens erhvervspædagogiske læreruddannelse. Institutionens virksomhed og perspektiver”.8
Emnet er også behandlet i nyere forskning. Koudahl finder en sammenhæng
mellem udvikling af erhvervsskoler og læreruddannelser, mens Juul beskriver
den historiske udvikling af erhvervslæreruddannelse.9 Andre forskere tematiserer erhvervslæreruddannelse, erhvervslæreres uddannelsesbaggrunde, erhvervslæreres betydning og deres vilkår for pædagogisk arbejde på erhvervsskoler, hvor
de finder en række udfordringer for denne gruppe lærere.10 I forhold til den seneste erhvervslæreruddannelse er der blevet forsket i beslutningsprocessen for denne, ligesom der er gennemført empiriske analyser af uddannelsens betydning for
læreres pædagogik, udvikling af professionel identitet samt betydningen af eksamen i uddannelsen; endvidere er der foretaget evalueringer af uddannelsen.11
Generelt er der en begrænset europæisk forskning på området.12 Den danske
forskning viser, at hvis man vil foretage en fuldstændig analyse af læreruddannelser på erhvervsuddannelsesområdet, må disse forstås i lyset af den politiske
holdning til erhvervsuddannelser, samspillet med internationale uddannelsespolitiske tendenser, partsstyret på området, de løbende reformer af erhvervsuddannelserne og ændringer af pædagogiske tilgange.13
Artiklen bidrager til at belyse emnet ud fra den afgrænsede vinkel, at vi behandler erhvervslærernes uddannelse med fokus på netop selve uddannelsens
udvikling, og hvorledes teoretiske og praktiske elementer indgår og rammesættes, vel vidende at mange flere aspekter har relevans og betydning. Vi belyser med
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inddragelse af begreber fra professionsteori uddannelsens forskellige faser, hvad
angår indhold og struktur, samt hvad angår forholdet mellem erhvervslæreruddannelse og praktisk oplæring på erhvervsskoler. Forskningsmetodisk gøres dette med inddragelse af teori om professionsbegrebet og med afsæt i primære kilder som love og bekendtgørelser, betænkninger, studieordninger samt arkivalier
fra Rigsarkivet. Der inddrages tillige sekundær litteratur til understøttelse af de
primære kilder.

Professionsbegrebet
I teoretiske og sociologisk betonede analyser af professioner skelnes typisk mellem funktionalistiske og neo-weberianske tilgange, der henholdsvis bekræftende eller kritisk betoner erhvervenes samfundsmæssige rolle, funktionen, behovet
for uddannelser og erhvervenes udvikling.14 Begge tilgange er relevante i relation til belysning af udvikling af uddannelsen og senere erhvervet som lærer på
erhvervsskolerne, men artiklens fokus er dog primært selve uddannelsen.
Der er tradition for at betragte institutionaliseringen af en særlig uddannelse som central i forståelsen af en professions udvikling, ligesom det anses for en
selvfølge, at uddannelse både kvalificerer og socialiserer til et arbejde.15 Ligeledes
anses en videregående uddannelse som central og som en forudsætning for den
professionelles udøvelse af skøn og for professionens autonomi.16 Som Smeby
beskriver, er der imidlertid forskel på, hvorledes statsmagten i forskellige lande
indvirker på udvikling af en professions uddannelse. Vi pointerer derfor, at statens rolle i Danmark fremgår af den statslige institutionalisering af erhvervsuddannelser generelt, hvilket er baggrunden og forudsætningen for erhvervslæreruddannelsens udvikling.17 En profession kan tillige forstås ud fra et institutionelt
perspektiv, der bl.a. kan komme til udtryk i form af monopol på at varetage en
bestemt funktion på baggrund af en certificerende uddannelse.18 Ligeledes kan
en profession forstås ud fra et performativt aspekt, der knytter sig bl.a. til systematisk anvendelse af viden.19
Generelt er der såvel forskningsmæssig fokus på, samt teoretisk betonede diskussioner af spørgsmålet om, hvorledes en teoretisk (lærer)uddannelse kvalificerer til praktisk arbejde i et erhverv.20 Dette afspejler sig ikke mindst inden for professionsuddannelsesområdet. Der er inden for denne type uddannelser tradition
for, at disse også omfatter oplæring i praksis med henblik på den mere praktiske
side af erhvervet. Diskussionen omhandler, hvorledes forholdet mellem praktisk
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oplæring og teoretisk uddannelse bør være, og herunder også om det teoretiske
kan få for stor vægt, således at der bliver tale om en unødvendig akademisering.21
Denne kritiske anvendelse af begrebet akademisering knytter sig f.eks. til udviklingen på professionshøjskolerne, hvor nogle vil mene, at der er gået inflation i
eksamensbeviser og teoretisk viden, mens der lægges mindre vægt på viden og
færdigheder erhvervet gennem praktisk erfaring.22
Samspillet mellem teori og praksis er således centrale temaer. Hjort beskæftiger sig i sine analyser af professionerne og deres uddannelser blandt andet med
dette, og med hvordan det kommer til udtryk i en vidensdiskurs, der både vedrører teori og praksis.23 Hun karakteriser arbejdet inden for professionerne som
baseret bl.a. på ”viden” og ”kunnen”.24 Det professionelle arbejde, beskriver hun,
er baseret på ”en særlig videnskabelig funderet og specialiseret teoretisk viden”
og kunnen, og det ”indebærer en særlig ekspertise i praktisk håndtering af komplicerede, flertydige og permanent foranderlige situationer.”25
Dale beskæftiger sig også med viden i relation til pædagogisk professionalitet.
Han skelner mellem tre niveauer i den professionelles handling: Praktisk handlen, refleksion over og planlægning af denne samt teoretisk refleksion og konstruktion (henholdsvis niveauerne K1, K2 og K3).26 De tre niveauer forudsætter
hver deres særlige kompetencer og korresponderer med Hjorts begreber ’viden’
og ’kunnen’. Dale foretager en vigtig skelnen mellem uddannelsers måde at rammesætte forholdet mellem viden og kunnen. På den ene side står udvikling af
kompetencer til refleksion over planlægningen og gennemførelsen af praktisk
handlen (K2) og udvikling af teoretisk viden i denne forbindelse (K3). På den
anden side står også mulighed for udvikling af praktiske pædagogiske kompetencer (K1).
Vi analyserer forholdet mellem den teoretiske uddannelse og praktisk træning, sådan som den har udviklet sig fra 1960’erne. Vi anvender begreberne ’viden’ og ’kunnen’ som primære omdrejningspunkter, men vi forstår det i forhold til, hvorledes der i en uddannelse vægtes viden fra en skolastisk uddannelse,
og hvorledes det vægtes i forhold til praktisk træning. Vi konkluderer på den
baggrund afslutningsvis på forandringer i forhold til prioritering af viden og
kunnen i uddannelsen. Artiklen beskriver først, hvorledes læreruddannelsen har
udviklet sig med henblik på uddannelsernes teoretiske side og dermed viden i en
teoretisk forstand. Dernæst ser vi på den praktiske anvendelse, det vil sige kunnen. Derved belyses udviklingen mod en profession afspejlet i relation til uddannelseskrav.
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Teoretisk viden i den pædagogiske uddannelse til erhvervslærer
I det følgende redegør vi for uddannelserne og de uddannelsesmæssige krav, der
har været stillet til erhvervslærere med henblik på formelt at få ret til at bestride erhvervet og udøve professionen. Det vil sige, hvorledes der som nævnt ovenfor er udviklet en form for monopol i forhold til at bestride erhvervet. Uddannelsens tidslige omfang og teoretiske elementer øges over tid, men dette er særlig
markant med implementeringen af diplomuddannelsen, der også repræsenterer et væsentligt brud, hvad angår forholdet mellem teori og praksis i uddannelsen. De forskellige modeller for organisering af uddannelsen beskrives med henblik på disse ændringer, hvor vekseluddannelse som det dominerende princip er
pointeret eksplicit fra 1990’erne, men dette fraviges ved implementeringen af diplomuddannelsen.
Pædagogisk grundkursus
I 1956 vedtages en ny lærlingelov, og efterfølgende oprettes en pædagogisk uddannelse for de tekniske skolers lærere, forankret ved Statens Tekniske Lærerkursus (STL).27 Frem til da havde Statens Tekniske Lærerkurser dog allerede udbudt
pædagogiske kurser, og pædagogiske og psykologiske elementer indtog en stor
plads i disse kurser, hvortil også var knyttet en praksisdel.28

I 1960’erne var det en del af pædagogisk praksis på lærerkurser, at der ikke anvendtes lærerbøger,
men at deltagerne tog referater fra undervisningen, som man så senere bearbejdede i fællesskab. Af
billedet fremgår, hvorledes man samledes for at gennemgå sådanne referater. (Kilde: Tilsynet med
den tekniske undervisning 1964, s. 27).

27 Grünbaum 2007: 16.
28 Tilsynet med den tekniske undervisning 1964.
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Det nye Pædagogiske Grundkursus var på 14 uger og forkortedes PG.29 PG kunne enten tages som et sammenhængende forløb eller som ugekurser over en årrække. PG bestod af en første del med fire ugers undervisning, en anden del med
fire ugers praktik på f.eks. en teknisk skole og en tredje del med seks ugers undervisning. Af et cirkulære om ansættelse fremgår, at lærere ved tekniske skoler
kun kunne fastansættes, når de havde ”gennemgået en af undervisningsministeriet godkendt pædagogisk uddannelse”.30
Figur 1: PG fra 1975.

Figur 1 viser, hvorledes det pædagogiske grundkursus (PG) var organiseret i 19751976 ifølge kursusplanerne, som indeholder det samlede kursusudbud i den pågældende periode. Pædagogisk Grundkursus blev indledt med en introduktion, modul
1, hvis faglige indhold var metodik. Derefter fulgte modul 2, som indeholdt undervisningslære. Inden det næste modul skulle der på erhvervsskolen undervises i fagdidaktik og fagmetodik samt i praktiske undervisningsfærdigheder. Derefter fulgte
modulerne 3 og 4 med henholdsvis psykologi og evaluering samt integration af forskellige vinkler og et helhedssyn på undervisning. Derefter var der igen et forløb på
erhvervsskolen og så den afsluttende prøve. (Kilde: SEL Kursusplan 1975-76).
Om forudsætningen for ansættelse på en erhvervsskole skriver Undervisningsministeriet i 1974, at ”laveste, faglige niveau er lærere med svendebrev kombineret med en flerårig erhvervsmæssig erfaring.”31 Der findes ingen statistik på
området, men ”det er dog en generel opfattelse i direktoratet for erhvervsuddannelser, at et betydeligt antal lærere har gennemgået en supplerende teoretisk eller
praktisk uddannelse ud over svendebrevet.”32
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Der er flere pointer i forhold til erhvervslæreres uddannelse på dette tidspunkt. For det første er den pædagogiske læreruddannelse samlet set på 14 uger,
hvoraf 10 uger foregår på en uddannelsesinstitution, og pædagogik på kurser er i
en del af perioden inspireret af en ’industriel’ tilgang til pædagogik.33 For det andet bygger de ministerielle udtalelser om erhvervslærernes samlede uddannelsesniveau på antagelser om, at disse har uddannelse ud over uddannelsen som faglært. Det ser på den baggrund ud til, at man ikke gik meget op i læreres samlede
uddannelsesniveau, ligesom erhvervslæreropgaven må være antaget at bygge på
en relativ enkel tilgang til udviklingen af pædagogiske kompetencer, som noget,
der kunne trænes på kurser. Dette ændredes i den følgende periode, hvor Wilhelm Marckmann, som havde erfaring med psykologisk orienteret forsøgsundervisning, ansattes som rektor, og hvor kravene til erhvervslæreres almene uddannelsesniveau steg på grund af en reform af erhvervsuddannelserne. I 1969
blev Statens Tekniske Lærerkursus nedlagt og erstattet af Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (SEL), da man ønskede at samle læreruddannelser
for handelsskolelærere og lærere ved tekniske skoler under Direktoratet for Erhvervsuddannelser.34 SEL havde til formål at udbyde pædagogiske uddannelser,
der lå under direktoratet.35
Lærer og cand.psych. Marckmann var rektor for SEL i perioden 1969-1987.36
Han havde siden 1949 beskæftiget sig med forsøgsundervisning i folkeskolen.
Marckmann blev i 1965 inspektør i Undervisningsministeriet og kom fra denne
stilling, da han i 1969 blev ansat som rektor for det nyoprettede SEL.37
I 1974 drøftedes en ny model for erhvervslæreruddannelserne i SEL’s uddannelsesråd og i lærer- og lederorganisationer.38 Ændringerne var, at PG fremover
skulle bestå af én model for alle og tages over to år, hvor den tidligere kunne tages som enkelte kurser og uden en bestemt form for praktik. I den nye struktur
lå modulerne 1, 2, 3 og 4 på faste tidspunkter i skoleåret, og den praktiske del på
erhvervsskolen lå mellem modul 2 og 3 og efter modul 4 (figur 1).
I samme periode skærpede Undervisningsministeriet kravene til lærere, der
skulle undervise inden for de tekniske områder, idet de fra 1977 skulle have 1) almene fag på niveau svarende til HF i to af fagene dansk, matematik/naturlære og
fremmedsprog, 2) en relevant faglig uddannelse efterfulgt af videreuddannelse,
3) fem års erhvervserfaring samt 4) en almen pædagogisk uddannelse.39
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Denne skærpelse kan ses i forlængelse af en reform af erhvervsuddannelserne, hvor det almene i uddannelserne blev opprioriteret.40 Den almene viden, erhvervsskoleelever skulle have ifølge denne reform, får derved indirekte betydning
for erhvervslæreruddannelsen.41 I forhold til tidligere sker der således en skærpelse af kravene til erhvervslærernes uddannelse, og det er en pointe, at skærpelsen
ligger på andre områder end den pædagogiske uddannelse. Den relaterer sig til
udviklingen af erhvervsuddannelserne som ungdomsuddannelser og i den forstand til den statslige styring af den skolemæssige del af erhvervsuddannelserne.
For erhvervslæreruddannelsen får det som konsekvens, at det uddannelsesmæssige krav samlet set øges.
Pædagogikum 1982-2010
Den følgende model for erhvervslæreruddannelsen etableres i 1982 (figur 2).
Baggrunden for ændringen kan bl.a. findes i Danmarks Tekniske Lærerforbunds
(DTL) ønsker om ændrede arbejdsvilkår i forbindelse med erhvervslæreruddannelse, ønsker om bedre retssikkerhed for erhvervslærerne ved eksamen og en forbedring af uddannelsen, hvad der frem til 1982 skabte en stor uenighed mellem
DTL og direktoratet, hvorunder SEL hørte.42 Sådanne diskussioner knytter sig til
det organisatoriske aspekt af en profession, der omhandler det at have en organisering, som muliggør kollektiv ageren.43 Hvor den foregående ændring af erhvervslæreruddannelserne var forbundet med ændring af erhvervsuddannelserne, knyttedes ændringen i 1982 til en fagpolitisk diskussion. I bekendtgørelsen fra
1982 omtales den pædagogiske uddannelse som pædagogikum.44 Pædagogikum
for lærere ved tekniske skoler bestod fra 1982 af et kursus i teoretisk pædagogik
på 400 timer med pædagogik, psykologi og undervisningslære, og det blev afsluttet med en mundtlig prøve. Erhvervslærernes faglige forudsætninger var tekniske fag, der ifølge direktoratet blev betragtet som undervisningsfag. Hvert modul varede tre uger, og det samlet pædagogikum blev taget over to år.45 Typisk var
vejledning i praktiske færdigheder integreret i forløbet, hvor det i modellen fra
1975 var trukket ud som en aktivitet på erhvervsskolen, hvilket vi vender tilbage til nedenfor.
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Figur 2: Pædagogikum fra 1982

Figur 2 viser, hvorledes pædagogikum var struktureret fra 1982 ifølge kursuskataloget i 1984. Der indledtes med 30 timers vejledning på en teknisk skole. Derefter fulgte to kursusforløb, PG1 og PG2 på hver 96 timer. Læreren havde sin egen undervisning mellem kurserne, og der var efterfølgende igen et vejledningsforløb på 30 timer.
Så fulgte igen to kursusforløb, PG3 og PG4, inden afleveringen af den skriftlige opgave, som dannede baggrund for en prøve i teoretisk pædagogik. Inden den praktiske prøve var der igen et forløb med praktisk vejledning på erhvervsskolen. (Kilde:
SEL Kurser 1984 s. 15).
I 1990 etablerer SEL en forsøgsordning, som er begrundet i ønsker fra forskellige sider om bedre sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del, en
pointering af teoris betydning for pædagogik og en pointering af erhvervspædagogik.46 Man kan se en sproglig ændring, hvor en gymnasial terminologi anvendes, idet erhvervslærerne betegnes som ’kandidater’.47 Implicit skriver man
således den pædagogiske uddannelse for erhvervsskoler ind i en relation til det
gymnasiale pædagogikum, som har en lang tradition for pædagogikum som adgang til funktionen som lærer, og hvor det teoretiske uddannelsesniveau er en
kandidatuddannelse inden pædagogikum.48 Begrebet pædagogikum er anvendt
om uddannelsen for gymnasielærere siden 1883.49 Pædagogikum forstås som ”et
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kompleks af uddannelser” med en praktisk del på gymnasiale uddannelser, kurser i almen didaktik og fagdidaktik.50 Pædagogikum har en tradition tilbage fra
1800-tallet, hvor de tre elementer i uddannelsen er fastholdt gennem ændringer i 1963, 1982, 1990 og 2002.51 Hvorfor denne begrebslige ændring finder sted,
fremgår ikke af vores kilder, men den kan anses for at være en politisk konstruktion i den forstand, at den fremgår af bekendtgørelser, og i den forstand er det et
akademiserende aspekt af professionen.52 En mulig fortolkning af betydningen
heraf er, at der signaleres en ligeværdighed mellem uddannelse til gymnasielærer og til erhvervslærer. Det kan forstås som en professionsbestræbelse.53 Det kan
også fortolkes som en nærliggende praktisk løsning på erhvervslæreruddannelse
til de voksende erhvervsgymnasiale uddannelser, som ofte institutionelt på dette
tidspunkt er placeret på erhvervsskoler. Det er sådan, at det nuværende hhx historisk har ligget på handelsskoler og det nuværende htx på tekniske skoler. Denne nye og voksende gruppe af lærere skulle også have en pædagogisk uddannelse.
I den følgende bekendtgørelse fra 1996 anvendes begrebet ’deltager’, mens
man i diplomuddannelsen fra 2010 anvender begreber som ’voksne’ og ’uddannede’, og i studieordningen tales om ’lærer’ og ’studerende’.54 Sådanne sproglige
ændringer kan ses som udtryk for det uddannelsesniveau, der tillægges de professionelle. Forsøgsordningen munder ud i en ny bekendtgørelse for pædagogikum i 1996, hvor begrebet pædagogikum fastholdes.55
Pædagogikum forløber fra dette tidspunkt normalt over tre semestre. Den teoretiske del varer 14 uger og den praktiske del fire uger. Af studieordningen fra
2006 fremgår, at der er 518 timers teori, og heraf er 266 timer selvstudium, dvs.
mere end halvdelen af det teoretiske kursus.56 Dette er en væsentlig ændring i
forhold til kurser på STL, hvor det meste foregik på internatkurserne, og hvor
man ikke anvendte lærebøger, men de studerende skrev referater fra undervisningen, som man så i fællesskab bearbejdede.57 Først senere er noteret en grundbog i kursuskataloget.58 Hjemmearbejdet vokser således over tid, og arbejdet
fremgår eksplicit af modellen fra studieordningen i 2006 under begrebet ’selvstudium’.59 Med diplomniveauet fra 2010, jf. nedenfor, er den tilbudte undervisningstid, hvor der ikke længere er mødepligt, omkring 180 timer på et årsværk
på 60 ECTS point, hvortil kommer vejledning i forbindelse med eksamensopgaver. Ved at tildele læsning og selvstændigt arbejde mere tid i uddannelsesforløbet
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Figur 3. Pædagogikum fra 1996, revideret studieordning 2006.
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Figur 3 viser, hvorledes DEL i sin studieordning fra 2006 illustrerer forløbet i pædagogikum. Læses figuren fra venstre, kan vi se, at pædagogikum forløber over tre semestre med hver sin tematik. Derefter har pædagogikum to parallelle forløb, hvor
det erhvervsrettede forløb er for lærere ved erhvervsuddannelserne (EUD), arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og kursusafdelinger, mens det studierettede forløb
er for lærere ved de erhvervsgymnasiale uddannelser og KVU. Helt til højre illustreres det, at der sideløbende foregår selvstudier og praktiske forløb på ansættelsesskolen. Praktikken er således ikke så præcist beskrevet, hvad angår placering og omfang,
som det tidligere var tilfældet, jf. figur 2 og 3 (Kilde: DEL, 2006).
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får læreruddannelsen mere og mere karakter af en videregående uddannelse. Det
kan tolkes således, at teoretisk viden tillægges en større betydning.
I 2006 er uddannelsesforløbet for lærere til EUD, AMU og kursusafdelinger
det samme som for lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser og KVU (figur 3), men der er to parallelle spor. Med en ændring af det gymnasiale pædagogikum i 2002 skal lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser imidlertid tage
det gymnasiale pædagogikum, hvilket kan have en negativ betydning for professionsbestræbelser.
Hvad angår den institutionelle forankring og ramme, skete der ændringer i
1996. SEL blev til den selvejende institution Danmarks Erhvervspædagogiske
Læreruddannelse (DEL). Dermed ophører den helt særlige konstruktion, som
SEL var.60 Peter Grünbaum, som var uddannet som formværktøjsmager og efterfølgende ingeniør, blev rektor for DEL i 1987.61 Han blev ansat i Direktoratet for
Erhvervsuddannelser allerede i 1970 og fungerede 1972-74 som forstander for
erhvervsuddannelserne i Grønland. Grünbaum kom således selv med en håndværksmæssig uddannelse og en efterfølgende teknisk videregående uddannelse,
men ligesom Marckmann var han tidligere ansat i direktoratet. Sammenfaldende
med den seneste institutionelle ændring, som vi nu vil beskrive, sker en ændring
af det formelle uddannelsesniveau.
Diplomuddannelse fra 2010
I 2009 bliver DEL en del af professionshøjskolen Metropol, og fra 2010 opstår
flere udbydere af erhvervslæreruddannelsen. Der havde siden 2007 været arbejdet med at etablere en ny erhvervslæreruddannelse. Forud for annonceringen af
Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) som den nye erhvervslæreruddannelse fra 2010 lå en længere proces, hvor man efter overvejelser omkring uddannelsens form endte med at vælge en eksisterende diplomuddannelse.62 Begrundelser for dette kan bl.a. findes i harmonisering af uddannelser i EU og i
professionalisering af lærerne med henblik på øget prestige.63 Erhvervslæreruddannelsen er med diplomuddannelsesniveauet ikke længere en særskilt uddannelse, men indgår i en gruppe af videreuddannelser med de formelle kendetegn
som angivelse af ECTS-point og et niveau i den europæiske kvalifikationsramme.
Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik er omfangsmæssig på 60 ECTSpoint fordelt på tre obligatoriske moduler, valgmoduler og et afgangsprojekt på
15 ECTS-point.64 Uddannelsen indikerer med sit niveau en præcisering af kravet
til professionen svarende til de øvrige professionsuddannelser på professionshøjskolerne. Således kan man historisk finde et stigende uddannelsesmæssigt krav til
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pædagogisk uddannelse af erhvervslærere, men for første gang indgår uddannelsen i et uddannelsessystem, hvor andre end erhvervslærere kan tage uddannelsen, og hvor niveauet i forhold til det samlede uddannelsessystem er klart defineret i form af at være på bachelorniveau.

Praktisk kunnen i uddannelsen til erhvervslærer
Hvor det foregående afsnit viser et øget uddannelseskrav til de, der varetager erhvervet som erhvervslærer, illustreres i det følgende, hvorledes forholdet mellem
formel uddannelse og praktisk erfaring og vejledning på en erhvervsskole over
tid ændres. Udviklingen afspejler sig på dette område i tre faser: Første fase, hvor
ansvaret for den praktiske oplæring hovedsagelig ligger hos institutionen, hvor
læreruddannelsen er forankret, anden fase, hvor ansvaret søges delt mellem uddannelse og institution, idet man taler om vekseluddannelse, og tredje fase fra
2010, hvor ansvaret ikke længere er præcist adresseret, hvormed håndteringen
af koblingen mellem de to dele i højere grad bliver op til den nye erhvervslærer.
Erhvervslæreruddannelse og erhvervsskole med delt ansvar for praktisk træning
Fra 1982 består pædagogikum også af praktisk pædagogikum, erhvervet på en
teknisk skole under vejledning af en erhvervslærer. Tidligere var der ikke formuleret krav om, at ansættelsesskolen direkte skulle tage del i uddannelsen, selvom
der var krav til vejlederen. Disse krav fremgår f.eks. i det brev, som vejlederen fik i
forbindelse med indgåelsen af aftaler om at modtage aspiranter i praktik.65
Kurset indeholdt fra 1982 viden om tekniske skoler, tekniske uddannelser og
deres elever. Det vil sige, at hvad der tidligere institutionelt set lå i den pædagogiske uddannelse i regi af STL, nu blev flyttet til erhvervsskolen. Ligeledes blev fagdidaktik og metodik placeret på skolen, hvad der også tidligere lå centralt i STL.
Den praktiske prøve bestod af gennemførelse af en undervisningslektion og en
efterfølgende mundtlig prøve. Med forsøgsordningen fra 1990 blev der introduceret væsentlige ændringer i indholdet og prøveformen for pædagogikum.66 Pædagogikum skulle ”gennemføres i et tæt samarbejde mellem Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse og skolerne”, og kandidaten skulle nu have en
praktikvejleder.67 Indholdet i kursusdelen blev ændret, og det var indført, at ”kandidaten erhverver sig viden om og færdigheder i kritisk anvendelse af pædagogisk teori”.68 Undervisningslære havde fået tilføjet almen didaktik og fagdidaktik,
så fagdidaktik er igen et område for den teoretiske uddannelse. Prøven blev gjort
mundtlig med udgangspunkt i et afslutningsprojekt, som der blev afsat ti uger
til. Det praktiske pædagogikum skulle varetages af skolen, hvor kandidaten skulle trænes i skriftlig formidling, og der skulle være et kursus i praktisk formidling.
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Skolen skulle give nye lærere et introduktionskursus, som tidligere lå hos SEL, og
der skulle i det praktiske pædagogikum være vejlednings- og konferencetimer.
Den praktiske prøve foregik på baggrund af et notat udarbejdet af kandidaten.
Samlet set havde erhvervsskolen fået en større opgave i pædagogikum, så både
kunnen og viden tillagdes en stor betydning i uddannelsen.
En vekseluddannelse
I 1996 udstedes en ny bekendtgørelse for pædagogikum, hvor uddannelsen nu
beskrives som en ’vekseluddannelse’.69 Dette er en yderligere pointering af erhvervsskolens andel i det samlede uddannelsesforløb. Den teoretiske del afsluttedes med et projekt, hvor en rapport dannede baggrund for en mundtlig prøve.
I den praktiske del nævnes det ikke længere, at vejlederen skulle have undervisningskompetence i den studerendes fag. Det fagdidaktiske element blev derved
nedtonet yderligere, hvilket øgede kravet til de nye lærere om selv at foretage sådanne koblinger.
Formelle krav til praktisk træning forsvinder i erhvervslæreruddannelsen
I bekendtgørelsen for den nuværende uddannelse til erhvervslærer er skolens ansvar for den praktiske del af uddannelsen meget bredt formuleret: ”Skolen skal
udarbejde en plan for lærergruppens kompetenceudvikling”, og der var ikke længere krav om introduktionsforløb eller vejledning.70 Derved kan det siges, at skolerne formelt set ikke længere havde et konkret formuleret ansvar for praktisk
oplæring i læreres pædagogiske uddannelse, ligesom heller ikke relationen mellem professionshøjskole og erhvervsskole blev adresseret nærmere. 71 Man kan
tage dette som et udtryk for, at akademiske krav i form af (teoretisk betonet) viden var steget, mens praktisk kunnen tillagdes mindre betydning. Til dette kan
føjes, at selvom fagdidaktikken nævnes i studieordningen for Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, var det almendidaktiske i uddannelsen det centrale,
hvilket peger i samme retning, hvilket til dels kan tolkes som udtryk for samme
tendens.72

Læreruddannelse og profession – konklusion
Udviklingen af uddannelsen til erhvervslærer har ændret sig fra Pædagogisk Grundkursus til pædagogikum og videre til en diplomuddannelse. Disse ændringer er karakteriserede ved, at de formelle uddannelseskrav gradvist er
øgede, og kravene for at være lærer er steget, hvad angår teoretisk viden. Forhol-
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det mellem det teoretiske på uddannelsen og den praktiske træning på erhvervsskoler illustrerer, hvorledes ansvaret for praktisk ’kunnen’ fra uddannelsen først
er placeret hos udbyder af uddannelsen, derefter bliver ansvaret delt, for så i 2010
ikke længere at være klart placeret. Ligeledes er kravene til, at erhvervslæreren
selv læser og tilegner sig viden, løbende øget. Derved har den enkelte erhvervslærer fået et større ansvar for at kvalificere sig. Der er tale om en akademisering
i den forstand, at det teoretiske niveau og dermed krav til viden løbende er øget.
På den anden side skal en diplomuddannelse bygge på studerendes erfaringer og
derved integreres viden fra praksis. Der opretholdes således et teori-praksis-samspil på uddannelsen, der er et udtryk for en fortsat antagelse om, at både viden
og kunnen er centralt.
Anlægges Dales teoretiske tilgang til udviklingen af pædagogisk professionalitet, kan man sige, at rammesætningen af erhvervslæreruddannelsen med implementeringen af diplomuddannelsen har udviklet sig i retning af en betoning af
kompetencer på de to sidstnævnte niveauer (K2 og K3). Dette vil sige en betoning af de teoretiske elementer eller med Hjorts udtryk: ’viden’. Kravene på diplomuddannelser – i samspil med lærernes sideløbende ansættelse og undervisning på erhvervsskole – giver dog samtidig udvikling af praktisk pædagogiske
kompetencer, selvom det ikke er en del af den formelle uddannelse.
Vi har vist, at uddannelsens udvikling også skal forstås i lyset af organisatoriske betingelser såsom monopol i forhold til at udøve erhvervet, den politisk styrede institutionalisering af erhvervsskoler, som har bidraget til at skabe behovet
for en professionalisering af funktionen som lærer, den faglige organisering samt
det performative aspekt i form af anvendelse af viden i praksis. Ligeledes har vi
vist, hvorledes der kan ses professionsbestræbelser, der kommer til udtryk i form
af en ændret terminologi for læreruddannelsen. Vi mener derfor at kunne konkludere, at funktionen som erhvervslærer udvikler sig hen mod at kunne betragtes som en profession, uden dog at påstå, at den har de samme træk som de
klassiske professioner så som læge og advokat. Vi har tematiseret nogle uddannelsesmæssige områder, hvor uddannelsen til erhvervslærer og gymnasielærer
skriver sig ind i et tættere forhold til hinanden. Dette kunne være et sted at fortsætte diskussionen af spørgsmålene om, hvornår og hvorvidt der kan tales om
en egentlig profession.

Summary
The postgraduate teacher training courses for teachers at vocational colleges in
Denmark is not a very well researched area in the history of education. In the article, we describe and analyze the development of this specific education in a historical perspective and the role of this education in the development of the profession as teacher at vocational colleges. The development of the postgraduate
teacher training courses for teachers at vocational colleges saw its tentative beginning in the early nineteenth century in different kinds of settings and in relation
to different vocational areas. Since that time, the education has changed several
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times. This development has been initiated and influenced by factors such as intentions of solving problems at vocational colleges, the general development of
vocations, improving teacher´s pedagogical and didactical skills, developments
at the labour market, and attempts to improve the status of teacher´s within this
area of occupation. In general, the development of the education has been characterized by an increase in the demands to teachers’ academic competences. The
article is based on different kinds of new as well as older documentation such as
study programmes, legislations and archival material from the Danish National Archive.
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