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Kapitel 1: Indledning 

Etniske minoriteter i personbefordringsbranchen - Analyse af hvilke barrierer, der reducerer 

mulighederne for etnisk fremmede i at fungere i personbefordringsbrancherne er udført for 

Transporterhvervets Uddannelser, TUR. Analysen er finansieret af udviklingsmidler 

fra Ministeriet for Børn og Undervisning. 

 

Formålet med analysen er at afdække, hvilke barrierer, der reducerer mulighederne 

for, at etnisk fremmede kan fungere i personbefordringsbrancherne, med særligt 

fokus på rutebus-branchen. Herudover opstilles en række anbefalinger rettet mod at 

fjerne eller reducere de barrierer, analysen peger på. Anbefalingerne retter sig 

primært imod, hvordan man i branchens uddannelser kan understøtte de etniske 

minoriteter i at fungere i branchen. 

Intentionen med analysen er således at biddrage til, at fremme etniske minoriteters 

muligheder for at fungere i den danske personbefordringsbranche, nærmere bestemt 

i rutebus-branchen.  

Analysen er gennemført i 2012 af Niels Warring og Sissel Kondrup, Institut for 

Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.  

 

1.1 Rutebus-branchen, en branche i fortsat omstilling 
Rutebus-branchen er en branche, der er karakteriseret ved at have været gennem 

radikale omstillinger, som har haft betydning for både organiseringen af branchen 

og for medarbejdernes hverdag. 

I 1973 besluttede man at oprette af Hovedstadens trafikselskab (HT) under 

Hovedstadsrådet. Dette indebar en fusion af 12 offentligt ejede trafikselskaber med 

henblik på at samordne bus- og banedriften i hovedstadsregionen. I 1975 oprettede 

man takstzonesystemet og indlemmede regionens private busselskaber gennem 

kontrakter. HT havde ansvaret for, at driften af den kollektive trafik i 

hovedstadsområdet frem til 1990. I 1989 vedtog man i Folketinget, at det kollektive 

trafiksystem skulle udliciteres, og fastsatte et mål om, at man i løbet af de første 4 år 

skulle sikre, at 45 % af kørslen blev varetaget af andre end HT. I 1990 gennemførte 

man den første udbudsrunde, og siden er al kørsel blevet udliciteret. Som følge af 

loven om udlicitering blev HT et selvstændigt selskab (Hartmann-Petersen 2009). 

I 2000 oprettedes Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og driften af HT-busserne 

blev HUR’s ansvar. Åbningen af metroen i 2002 betød en ny struktur i den 
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kollektive trafik med reduktion af busdriften til følge. Samtidig oprettede man A-

busser på de mest benyttede ruter i byen, som en ’metro i gadeplan’ (Hartmann-

Petersen 2009). Strukturreformen i 2007 betød at man nedlagde HUR og i stedet 

oprettede trafikselskabet Movia. Movia står i dag, efter en fusion med Vestsjællands 

og Storstrøms trafikselskaber for koordinering af trafikken på hele Sjælland. Som led 

i strukturreformen gik financieringen af den lokale busdrift fra amtsligt til 

kommunalt regi. Kommunerne beslutter og finansierer omfanget af busdriften, 

mens Movia står for koordinering og udbud (Hartmann-Petersen 2009) 

De organisatoriske forhold omkring chaufførernes arbejdsliv har ændret sig markant 

siden starten af 1990’erne, hvor busbranchen fra at være en del af et 

sammenhængende offentligt transportsystem har været gennem en række 

privatiseringsprocesser (Hartmann-Petersen 2009:18). Blandt andet betyder 

udliciteringen af busdriften, at hver buslinje jævnligt skal i udbud (tidligere hvert 4. 

år, i dag hvert 6. år med mulighed for forlængelse a 2x2 år). I forbindelse med 

udbud er chaufførerne på de(n) udbudte Linje(r) sikret deres job efter 

virksomhedsoverdragelsesloven. Det indebærer, at chaufføren skal have mulighed 

for at overgå til ansættelse ved den entreprenør, der måtte vinde licitationen. Den 

nye entreprenør skal indgå i de kollektive overenskomster ved overtagelse af 

personale. Disse gælder indtil overenskomsten udløber eller opsiges i 

overensstemmelse med overenskomsten. Det betyder, at overført personale sikres 

samme løn i hele kontraktperioden, ligesom den nye entreprenør overtager ansvaret 

for efter- og videreuddannelse af de overdragede medarbejdere Konsekvensen af 

udliciteringsproceduren er, at chaufførerne oplever skift i ansættelsen, arbejdsgiver 

og kolleger flere gange i løbet af deres arbejdsliv (Hartmann-Petersen 2009). 

Beskæftigelse og personaleomsætning i rutebus-branchen 

Rutebus-branchen er meget konjunkturfølsom, og udbuddet af arbejdskraft er i vid 

udstrækning betinget af beskæftigelsessituationen i andre brancher. Busbranchen er 

særligt påvirket af aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen og i fiskerierhvervet. 

Nedgang i beskæftigelsen inden for disse erhverv medfører, at arbejdstagere for 

kortere eller længere varighed søger over i transportbranchen. 

Karakteristisk for branchen er også, at det er muligt gennem et relativt kort 

uddannelsesforløb at opnå de formelle kvalifikationer, der er forudsætning for at 

opnå beskæftigelse i branchen. 

Rutebus-branchen er endvidere en branche, som tidligere har været karakteriseret 

ved relativ høj personaleomsætning. Grundet de organisatoriske forhold, hvor 

chauffører flytter med deres linjer når en ny entreprenør vinder udbuddet, er det 

svært at gennemskue og opgøre, hvor stort frafaldet fra branchen præcist er. Der 
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findes ingen tal på hvor mange, der forlader branchen (Hartmann-Petersen 2009: 

94). I perioder har man løbende uddannet nye medarbejdere svarende til 10 % af 

den samlede population i branchen. Personaleomsætningen har været relativt lavere 

gennem de sidste år. Den ligger nu på et niveau på omkring 7 %, primært forårsaget 

af naturlig afgang. En undersøgelse gennemført af UCplus i 2006 viser, at det største 

frafald fra branchen sker indenfor de første to års ansættelse. 

Konjunkturfølsomheden og den store personaleomsætning har betydet, at der i 

perioder med højkonjunktur og lav ledighed har været flaskehalsproblemer i 

branchen, og at man har rekrutteret udenlandsk arbejdskraft med henblik på at 

imødekomme branchens efterspørgsel på arbejdskraft (Idag 27.09.07). I 2006 anslog 

man at mangle 330-400 chauffører i hovedstadsregionen. Det betød, at nogle 

entreprenører igangsatte målrettede kampagner for at tiltrække udenlandske 

chauffører (primært fra Tyskland og Sverige) for at imødekomme akut mangel på 

chauffører. I 2009 var status fortsat, at det var svært at rekruttere det antal 

chauffører, der var brug for. Samtidig var gennemsnitsalderen relativt høj i 

branchen, og gennemsnitsalderen var steget hos de nyuddannede chauffører 

(Hartmann-Petersen 2009). Rekrutteringsvanskelighederne har imidlertid ændret sig 

i den mellemliggende periode frem til i dag. Arbejdspladserne melder, at de p.t. har 

jobbanker med ansøgninger fra potentielle medarbejdere, som de anvender i 

forbindelse med rekruttering. 

En opgørelse over beskæftigelsesmulighederne i Østdanmark fra foråret 2012 peger 

på, at der generelt er gode beskæftigelsesmuligheder indenfor Vejtransport/ 

Chaufførarbejde, og når det specifikt gælder rutebus, er der sket en udvikling fra 

mindre gode til gode beskæftigelsesmuligheder (Arbejdsmarkedsbalancen og 

rekrutteringssituationen i Østdanmark, BERHS april 2012). 

Fokus på arbejdsmiljøet i busbranchen og branchens renommé 

Udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere i branchen i 00’erne 

var medvirkende til, at der blev igangsat en række målrettede arbejdsmiljøindsatser i 

branchen og projekter, der skal forbedre busbranchens renommé.  

Arbejdsmiljøinstituttet etablerede i 1999 projektet ’SundBus’ med henblik på at 

undersøge og forbedre buschaufførernes arbejdsmiljø understøtte sundhedsfremme 

i busbranchen (Arbejdsmiljøinstituttet 2002). Der var tale om et fireårigt 

interventionsprojekt med københavnske chauffører med henblik på at forklare den 

oversygelighed, der er blandt chaufførerne, og på at forbedre deres sundhed og 

velbefindende. De surveys, der blev lavet med medarbejdere i branchen som en del 

af projektet viste, at arbejdsmiljøet var under pres: Op imod halvdelen af de 

adspurgte gav udtryk for, at arbejdsmiljøet var forværret efter udliciteringerne. Mere 
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end en tredjedel gav udtryk for, at ledelsen ikke behandlede chaufførerne godt - for 

eksempel, at man kun hørte fra ledelsen, når noget var galt (Hartmann-Petersen 

2009 med reference til Poulsen et al 2004). 

I en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på det danske arbejdsmarked i 2004-

2005, fandt Arbejdsmiljøinstituttet, at buschauffører er blandt de faggrupper, der 

har det dårligste psykiske arbejdsmiljø og som oplever lavest tillid og retfærdighed i 

arbejdet (Nyheder fra AMI 05-12-2005 og 25.06.2007). Den lave tillid kommer til 

udtryk i overvågning af tiden og (for) stramme tidsplaner. Den lave retfærdighed 

kommer for eksempel til udtryk ved, at konflikter løses på en måde, der ikke opleves 

retfærdigt. Tværtimod pegede undersøgelsen på, at chaufførerne ikke oplever 

anerkendelse i arbejdet, da de ikke oplever at deres forslag til forandringer bliver 

taget seriøst og på grund af en uretfærdig fordeling af arbejdsopgaver. (Hartmann-

Petersen 2009). Også FOA har sat fokus på Buschaufførers tilfredshed med 

arbejdet. I en undersøgelse fra 2005, påvises det, at tilfredsheden hos privatansatte 

chauffører var markant lavere end hos chauffører, der på daværende tidspunkt var 

ansat i Århus sporveje. Der var markante forskelle, de to grupper imellem, når det 

gjaldt forhold omkring stress, bussernes vedligeholdelse, relationen til ledelsen og 

muligheden for at yde service overfor passagererne (FOA:2005). 

Etniske minoriteter i rutebus-branchen  

Busbranchen en branche, hvor der i dag er en stor andel af medarbejdere med 

anden etnisk baggrund end dansk. Det er begrænset, hvad der findes af statistik 

specifikt på etniske minoriteter indenfor rutebus-branchen. Det er derfor ikke 

muligt at komme med eksakte tal på, hvor stor en del af arbejdsstyrken der har 

anden etnisk oprindelse end dansk, og hvilke lande de i så fald kommer fra. For at 

give et billede af medarbejdersammensætningen præsenterer vi en række tal og 

estimater for andelen af medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund i branchen. 

3F havde i 2010 6797 medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund i 

Transportgruppen. De etniske minoritetsmedlemmer udgjorde omkring 11 % af 

medlemmerne i branchen. Den største etniske gruppe blandt disse var fra Tyrkiet. 

Godt hver fjerde medlem i transportbranchen med etnisk minoritetsbaggrund var 

fra Tyrkiet (3F2010). Der er ifølge informanterne i denne undersøgelse stor forskel 

på personalesammensætningen indenfor de forskellige grene af transportbranchen. 

De etniske minoriteter arbejder typisk i persontransport som buschauffører eller i de 

mindre biler fx taxa eller flextrafik, mens andelen af etniske minoriteter i 

godstransport er mindre. Så andelen af etniske minoriteter i rutebus-branchen må 

forventes at ligge væsentligt over de 11 %. 
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I analysen ’Chauffør med Hjerte’ fra 2005 skønner forfatterne at andelen af 

buschauffører med etnisk minoritetsbaggrund er ca. 30 % (Bruhn og Saxtoft 2005).  

FOA lavede i 2006 en opgørelse over, hvor mange af de buschauffører, der var 

medlem hos dem, der havde etnisk minoritetsbaggrund. Denne viste, at 24,1 % af 

buschaufførerne havde etnisk minoritetsbaggrund. 

En analyse af nydanskeres tilknytning til arbejdsmarkedet i Østdanmark fra 2008 

viser, at der i Østdanmark eksisterer et etnisk opdelt arbejdsmarked, både 

horisontalt og vertikalt. De etniske minoriteter er beskæftiget inden for et begrænset 

antal brancher og de varetager oftere jobs med et lavere kvalifikationsniveau 

sammenlignet med etniske danskere. Analysen viser, at de etniske minoriteter er 

overrepræsenteret inden for handel, hotel og restauration, forretningsservice samt 

transport, post og telekommunikation (Beskæftigelsesregion Hovedstaden og 

Sjælland 2008).  

Tendensen er, ifølge informanterne i dette projekt, at andelen af medarbejdere med 

anden etnisk baggrund end dansk, har været stigende de sidste 40 år, og at der 

indenfor de senere år også er begyndt at være flere tillidsrepræsentanter, 

medarbejdere i udkørslen og ledere med en etnisk minoritetsbaggrund. De fortæller 

også, at når det gælder uddannelsen til branchen, er der i dag flere elever med 

minoritetsbaggrund end med etnisk dansk baggrund, der deltager i holdene. Derfor 

må det forventes, at udviklingen går mod en stadig større andel etniske 

minoritetsmedarbejdere i branchen. Trafikselskaber og entreprenører har gennem de 

seneste år har været synlige i forsøget på at markedsføre branchen og 

arbejdspladserne som kulturelt og etnisk mangfoldige og rummelige. Særligt 

perioder med mangel på arbejdskraft har været med til at understøtte, at man i 

branchen bevidst har forsøgt at tiltrække kvalificerede medarbejdere med etnisk 

minoritetsbaggrund. 

Andelen af kvinder i branchen er relativt begrænset, det gælder både kvinder med 

etnisk dansk baggrund og etniske minoritetskvinder. Det bliver af mange 

informanter påpeget, at der er et stort potentiale for at øge andelen af etniske 

minoritetskvinder i branchen. 

1.2 Uddannelserne – indgangen til branchen 
For at opnå beskæftigelse som rutebuschauffør skal man have kørekort kategori  D-

erhverv og et Chaufføruddannelsesbevis (CUB-bevis). Herudover stiller nogle 

trafikselskaber særskilt krav om certificering i forbindelse med licitation. 
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CUB-beviset blev vedtaget i EU i 2003 (EU-direktiv nr. 2003/59/EF). Direktivet 

fastsætter krav om en obligatorisk grund- og efteruddannelse for buschauffører. Det 

foreskriver, at alle nye erhvervschauffører skal gennemføre en uddannelse af 

minimum 4 ugers varighed indenfor fastsatte stofområder, udover den 

køreundervisning der er nødvendig for erhvervelse af kørekortet. Herudover 

fastsætter direktivet kravet om lovpligtig efteruddannelse hvert femte år. Tidsfristen 

for implementeringen af direktivet var d. 10.9.2008.  

I de danske busuddannelser har direktivet betydet, at CUP-beviset har afløst det 

hvide og det blå bevis, som tidligere var forudsætningen for at opnå beskæftigelse 

som rutebuschauffør i Danmark. 

Kørekort og CUB-bevis kan erhverves enten via en erhvervsuddannelse (EUD) eller 

via en arbejdsmarkedsuddannelse. Langt de fleste chauffører opnår de formelle 

kvalifikationer til beskæftigelse i branchen gennem AMU-grunduddannelsen. 

Arbejdsmarkedsuddannelsen til rutebuschauffør 

AMU-grunduddannelsen til buschauffør er en 6 ugers arbejdsmarkedsuddannelse. 

Uddannelsen hedder "Personbefordring med bus" og består af teori og praktiske 

øvelser. Teorien omfatter bl.a. Brancheintroduktion, Køretøjets opbygning, 

Færdselslære, Rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed, Lovgivning og regler for 

personbefordring med bus, herunder køre-/hviletidsregler, Sundhed, 

færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik, herunder førstehjælp, 

ergonomi og kundeservice.  

Kurset giver deltagerne mulighed for at opnå kørekort til bus (D-erhverv), 

Chaufføruddannelsesbevis og AMU-kursusbevis. 

Udviklingen i AMU-grunduddannelsen 

Oprindeligt var AMU-grunduddannelsen til rutebuschauffør et 8 ugers kursus. 

Kurset indeholdt uddannelse til kørekort kategori D-erhverv samt undervisning i det 

blå bevis (1 uge) og det hvide bevis (1 Uge), undervisning i kundebetjening, 

billettering samt introduktionen til branchen. 

I forbindelse med stramningerne af reglerne for forsikrede lediges ret til selvvalgt 

uddannelse fra 8 til 6 uger valgte man at forkorte AMU- grunduddannelsen. Dette 

skete i praksis ved, at man udskilte undervisningen i det blå bevis (af 1 uges 

varighed), og reducerede AMU-grunduddannelsens varighed til 6 uger, så det blev 

mulig at gennemføre inden for rammen af 6-ugers selvvalgt uddannelse. 
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Med indførelsen af CUB-beviset, blev der fastsat en bestemmelse om 4 ugers 

obligatorisk undervisning som led i uddannelserne til erhvervschauffør, herunder 

rutebus-chauffør. Direktivet blev implementeret på de danske 

uddannelsesinstitutioner i perioden 2005-2008, ved at integrere de 4 ugers 

lovpligtige uddannelse i AMU-grunduddannelsen. En del af de stofområder, som 

blev obligatoriske med direktivet, lå tidligere som en del af 

uddannelsesbeskrivelserne, men var imidlertid ikke omfattet af prøver. De fleste af 

de øvrige stofområder fra direktivet var tidligere indeholdt i det hvide og det blå 

bevis. Så integrationen af direktivet i AMU-grunduddannelserne betød, at der 

indenfor de 6 uger, en AMU-grunduddannelse tager, dels skal tilegnes mere stof, og 

at flere fagområder/stofområder skal afsluttes med prøver. 

Erhvervsuddannelsen til faglært buschauffør 

Erhvervsuddannelsen til faglært buschauffør kan tages i det almindelige 

erhvervsuddannelsessystem under indgangen Transport og Logistik. 

Erhvervsuddannelsen gennemføres som vekseluddannelse med henholdsvis 

undervisnings- og praktikforløb. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et 

hovedforløb, og tager op til 4 år.  

Figuren viser uddannelsesforløbet, hvis man begynder på skole1. 

 

Uddannelsen afsluttes med svendeprøve. 

Erhvervsuddannelsen som videre- og efteruddannelse 

For de medarbejdere, der opnår ansættelse i Branchen på baggrund af en AMU-

grunduddannelse, er det muligt senere at opkvalificere sig til faglært buschauffør 

gennem videre- og efteruddannelse. 

 

                                              
1 Figuren er vejledende - den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet. 
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Uddannelsen er delt op i tre trin  

Trin 1: Rutebilchauffør  

Trin 2: Buschauffør med speciale i bybus- og rutebilkørsel  

Trin 3: Kørselsdisponent 

 

Når man har gennemført trin 1 er man berettiget til at blive aflønnet som faglært 

chauffør efter overenskomsten.  

 

Trin 1 kan for de erfarne chauffører gennemføres som merituddannelse: 

Uddannelsen består af et eller flere kursusforløb fra erhvervsuddannelsen (trin 1) til 

rutebuschauffør: Ergonomi, konflikthåndtering, køre/hviletid, 

rutebusadministration, ren- og vedligeholdelse af busser, førstehjælp, kost og 

sundhed, sprog og kultur, smugling og samfundsfag. 

 

Merituddannelsen tilrettelægges som individuelt forløb, der skræddersys efter den 

enkelte deltagers forudgående kvalifikationer og erfaring.  Den afsluttende prøve, 

"afstigningsprøven", består af en praktisk og 2 teoretiske prøver.  

Rammer for Videre- og efteruddannelse 

De enkelte trafikselskaber kan fastsætte krav om videre- og efteruddannelse i 

forbindelse med udbud. Der er forskellig praksis fra selskab til selskab. Movia 

kræver, at chaufførerne recertificeres hvert 5. år. 

Der har de seneste år været nogle ændringer i rammerne for videre- og 

efteruddannelse i branchen. Den ene ændring er det førnævnte EU direktiv, som 

fastsætter krav om, at alle chauffører skal deltage i et lovpligtigt 

efteruddannelsesforløb hvert 5. år. Uddannelsesforløbet skal have en 

minimumsvarighed på 5 dage, indholdet for tre af disse er fastlagt i direktivet, mens 

de sidste to dage kan sammensættes valgfrit ud fra en liste godkendt af 

Trafikstyrelsen. Den anden ændring er indførelsen af jobrotationsordninger. Den 

gældende jobrotationsordning betyder, at entreprenøren umiddelbart har en 

økonomisk nettogevinst, når en medarbejder deltager i EUD trin 1 som led i et 

jobrotationsprojekt. 

Samtidig har arbejdsmarkedets parter i den nyeste overenskomst indført, at der kan 

ydes kompensation for løntab ud over VEU-godtgørelsen for de medarbejdere, der 

deltager i efteruddannelse (også den lovpligtige efteruddannelse), såfremt denne er 

en del af en samlet uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. 
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Kapitel 2: Resultater og anbefalinger 

Dette kapitel redegør kort for projektets konklusioner på spørgsmålet om, hvilke 

udfordringer, der knytter sig etniske minoriteters fungeren i rutebus-branchen. 

Herefter kommer en række anbefalinger på, hvordan man i branchens uddannelser 

kan være i med til at imødekomme disse udfordringer og gøre det nemmere for 

etniske minoriteter at fungere såvel i uddannelserne som i erhvervet generelt.  

2.1 Kategorier og definitioner 

Kategorien etniske minoriteter 

Der skal gøres opmærksomt på, at når vi i rapporten skriver om etniske minoriteter, 

er dette en betegnelse, der dækker medarbejdere i busbranchen og kursister på 

uddannelserne, som har anden etnisk baggrund end dansk. Gruppen er således 

meget heterogen og består af folk med meget forskellige baggrunde, ligesom der er 

stor forskel på, hvor længe de har været i Danmark, hvor stort kendskab de har til 

det danske arbejdsmarked, danske arbejdspladskulturer, hvor godt de taler dansk 

mv. De udfordringer, der er opstillet er således tendenser - det er udfordringer, der 

gælder nogle medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund, men kan ikke 

forudsættes at være gældende for alle. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det 

netop har været en gennemgående kommentar fra informanterne i projektet, at det 

kan være problematisk at tale om etniske minoriteter, fordi dette er en betegnelse 

eller kategori, der kan have tendens til at overse folks forskelligheder og individuelle 

egenskaber, og at mange ikke ser sig selv som tilhørende bestemte etniske 

minoritetsgrupper. Udfordringen ved at benytte terminologien etniske minoriteter er 

således en risiko for at skabe stereotyper, der dels kan være fremmedgørende for de 

mennesker der tales om og dels kan komme til at overfokusere på folks 

oprindelsesbaggrund frem for deres nuværende livssituation. Når det alligevel giver 

mening at fastholde betegnelsen etniske minoriteter i denne undersøgelse skyldes 

det, at der som analysen peger på, er nogle særlige udfordringer i forhold til at 

fungere i branchen, både i erhvervet og i uddannelserne, for folk som ikke er født 

og opvokset i Danmark, og som derfor ikke har samme sprogfærdigheder og 

kendskab til den danske arbejdsmarkeds- og uddannelsestradition som majoriteten. 

Definition af at fungere i branchen 

Alt efter hvordan det defineres, hvad det vil sige at fungere i branchen vil forskellige 

barrierer og udfordringer træde frem. Hvad det vil sige at fungere vil variere alt efter 

hvilket perspektiv der anlægges; fx et økonomisk perspektiv eller et 
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arbejdsmiljøperspektiv. En måde at gøre disse tydelige på at ved at fokusere på hvad 

der er kendetegnende for en ’god chauffør’ eller et ’godt chaufførliv’. 

Fra et økonomisk perspektiv er en god chauffør mødestabil og fleksibel og undgår 

brister og skader.(Dette vil blive udvidet med de nye incitamentskontrakter, hvor en 

god chauffør i højere grad også vil være en, der er i stand til at tiltrække passagerer 

til bussen). 

Fra et ’psykisk arbejdsmiljøperspektiv’ er en god chauffør en, der er i stand til at 

undgå konflikt og håndtere risici og tidspres. For at undgå potentielle konflikter og 

truende situationer skal chaufføren være rolig, i stand til at læse passagerne og møde 

dem i øjenhøjde. Behovet for at kunne håndtere den risikobevidsthed er en 

konsekvens at færdes i trafikken og derfor hele tiden risikere at være del i eller vidne 

til uheld (Hartmann-Petersen 2009). Håndtering af tidspres og ’magtesløshed’ 

indebærer, at den enkelte ikke lader sig stresse af (for) pressede køretider, (for) stor 

trafiktæthed, vejarbejde eller uforudsete hændelser, der betyder forsinkelser i forhold 

til tidsplanen. 

Det er blevet tydeligt gennem undersøgelsen, at der ikke er noget entydigt svar på 

hvad det vil sige at fungere i branchen, men at definitionen af at fungere afhænger af 

dels perspektivet (trafikselskab, ledelse, tillidsrepræsentant eller medarbejder), dels 

positionen - hvor personerne er - (i uddannelse, i arbejde og i forskellige 

jobfunktioner), dels af orienteringen (dispositionen) mod hvad der udgør et 

meningsfuldt arbejdsliv (som varierer mellem forskellige medarbejdere). Diversiteten 

i definitionen af, hvad det vil sige at fungere, står frem som en mangfoldig og til 

tider modsætningsfyldt definition af, hvad det vil sige at være en god buschauffør. 

Der er forskellige måder at være chauffør på. En af de måder man kan skelne på, er 

mellem de ’rigtige’ chauffører, dem der er chauffører og identificerer sig med faget 

og så de ’midlertidige’ chauffører, det kan være folk, der er nye i faget og ikke har 

’det’, der er nødvendigt for at klare sig, eller folk som pendler mellem forskellige 

brancher, når der er konjunkturudsving.  

Når vi i rapporten beskæftiger os med hvilke udfordringer, der er forbundet med at 

fungere i branchen, vil vi analytisk skelne mellem de udfordringer, der knytter sig til 

at fungere i branchens uddannelser, med særligt fokus på AMU-grunduddannelsen 

og EUD trin 1, og de udfordringer, der knytter sig til at fungere i branchen - som 

medarbejder. I forhold til uddannelserne drejer det sig om de udfordringer, der er 

forbundet med at gennemføre denne. I forhold til at fungere som medarbejder i 

branchen drejer det sig om de udfordringer, den enkelte oplever i forhold til at have 

et meningsfuldt arbejdsliv herunder gode relationer til kolleger og overordnede 
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(medarbejderperspektiv), og udfordringer, der knytter sig til at imødekomme 

branchens krav til, hvad det vil sige at være en god chauffør (ledelses-, medarbejder- 

og TR-perspektiv). 

2.2 Udfordringer 
Analysen peger på, at de udfordringer, der er for at etniske minoriteter kan fungere i 

rutebus-branchen, knytter sig til tre forskellige temaer:  

1) Sprog 

2) Uddannelseskulturer 

3) Arbejdspladskulturer 

Sprog 

De mest udbredte udfordringer, når det gælder etniske minoriteters fungeren i 

branchen, både i uddannelserne og i erhvervet knytter sig til sproget. Dårlige 

dansksprogskundskaber er konsekvent det første der nævnes, når informanterne i 

undersøgelsen blev spurgt til, hvilke udfordringer der knytter sig til etniske 

minoriteters fungeren i branchen. Dette gælder både i forhold til uddannelserne, 

både AMU-grunduddannelse og EUD, og i forhold til arbejdet i branchen. 

I forhold til uddannelserne reducerer manglende eller begrænsede danskkundskaber 

kursisternes muligheder for at følge med i undervisningen og hermed for at tilegne 

sig den viden, der er nødvendigt for at bestå de forskellige prøver. Uddannelserne 

indenfor branchen indbefatter, at kursisterne kender et særligt branche/fagsprog. 

Dette er ofte nyt for både danske og etniske minoritetselever. Den sproglige 

udfordring består i, at nogle af de etniske minoritetselever, ud over ikke at kende 

fagsproget, også har et begrænset kendskab til det støttesprog underviserne benytter 

sig af, når de forklarer fagtermerne. Dette er særligt problematisk for kursister, der 

har en opfattelse af, at de besidder et godt dansk hverdagssprog, men som ikke har 

tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne gennemføre uddannelsen indenfor de 

givne rammer.  

En særlig udfordring, der er værd at bemærke i forhold til sproglige begrænsninger, 

er teoriprøven. I transportbranchen har man gennem årerne udviklet en række 

undervisningsredskaber, der kan understøtte danske kursister med læse-stave-

vanskeligheder. Dette er for eksempel, at spørgsmålene og svarmulighederne ved 

teoriprøven læses højt. Dette forudsætter, at kursisten forstår både spørgsmål og 

svarmuligheder umiddelbart, da der ikke er mulighed for at få disse gentaget, eller 

selv at læse dem.  
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Muligheden for selv at læse spørgsmål og svar er alene til stede på de prøvesteder, 

hvor det er muligt at aflægge teoriprøven digitalt (Fx Hillerød). Imidlertid er de 

etniske minoriteters sprogvanskeligheder ikke nødvendigvis knyttet til at læse og 

skrive, men oftest til at forstå enkelte ord eller begreber. De har derfor brug for at 

have mulighed for at tænke over betydningen af spørgsmål og svarmuligheder, og evt. 

læse spørgsmål/svar en ekstra gang, for at være sikker på, at de har forstået 

betydningen af de forskellige muligheder. Dette er ikke muligt ved de 

traditionelle/gammeldags teoriprøver.  

I forhold til fungeren i erhvervet betyder manglende eller begrænsede 

danskkundskaber dels en reduktion af muligheden for at kommunikere med 

passagerene og hermed muligheden for at yde den tilstrækkelige/forventede service, 

ligesom det øger risikoen for misforståelser. Det reducerer også muligheden for 

kommunikation med kollegerne, hvilket kan være en begrænsning både for 

udviklingen af sociale kollegiale relationer på arbejdspladsen, ligesom det kan være 

en barriere for det nødvendige samarbejde i forbindelse med overlevering af bussen. 

Endeligt kan begrænsede danskkundskaber være barrierer for kommunikation med 

ledelsen, og hermed være en begrænsning for den nødvendige kommunikation om 

arbejdet, ligesom de øger risikoen for misforståelser og eventuelle konflikter der 

bunder i sådanne. Nogle af de etniske minoritetschauffører giver udtryk for, at de 

blive opfattet som mindre intelligente, fordi deres sprogkundskaber er fattige, og at 

dette er en barriere i forhold til at skabe gode samarbejdsrelationer og for at føle sig 

anerkendt og respekteret på arbejdspladsen 

Som fremhævet tidligere i kapitlet er de sproglige udfordringer typisk knyttet til, 

hvor længe man har været i Danmark. Det er en generel tilbagemelding, både fra 

uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne, at problemet med sprog er blevet 

mindre end tidligere. Dette kan skyldes forskellige faktorer, dels at de etniske 

minoritetschauffører, der kommer ind i branchen, har været i Danmark i længere tid, 

og derfor har opnået et bedre danskkundskaber. Dels at arbejdsmarkedssituationen 

har ændret sig efter finanskrisen. Den stigende ledighed betyder, at 

rekrutteringsgrundlaget er steget, og at man derfor kan vælge de 

medarbejdere/kursister, der har de tilstrækkelige sprogfærdigheder.  

Uddannelseskultur 

Den uddannelseskultur der præger undervisningen i rutebus-uddannelserne bygger 

på en forudsætning om, at kursisterne tager ansvar for egen læring, altså ansvar for 

at tilegne sig det stof, der er nødvendigt for at bestå prøverne. Undervisningen kan 

karakteriseres som relativ traditionel AMU-undervisning, hvor underviseren 

gennemgår det stof som kursisterne skal kende, hvorefter dette repeteres ved 



17 
 

computer og i grupper (Svendsen Pedersen og Larsen). Denne undervisningsform er 

baseret på, at kursisterne gør underviseren opmærksom på, hvis der er noget de ikke 

har forstået og derfor har brug for gentagelser eller eksempler, som kan understøtte 

tilegnelsen af det nødvendige pensum. Underviserne giver udtryk for, at mange af de 

etniske minoritetskursister ikke har erfaring med en uddannelseskultur, hvor 

deltagerne aktivt skal tage ansvar for egen læring. Tværtimod møder mange med en 

forventning om, at det er underviserens ansvar, at de underviser det nødvendige 

stof. Samtidig er der nogle, der ligefrem forsøger at skjule for underviseren, at de 

ikke forstår, hvad der bliver sagt i undervisningen. Nogle gange er det først til 

køreundervisningen, hvor kørerunderviseren har kursisterne enkeltvis, at det bliver 

opdaget, at kursistens danskkundskaber er så begrænsede, at han eller hun ikke 

forstår underviseren. Underviserne har også erfaringer med, at nogle kursister er 

mere fokuserede på at bestå prøverne end på at lære stoffet. Nogle opgiver nærmest 

på forhånd at tilegne sig den nødvendige viden, og bruger i stedet deres energi på at 

udvikle strategier, så de kan bestå, selvom de ikke har forstået stoffet. Blandt nogle 

af de etniske minoritetskursister er der en udbredt kultur for at hjælpe hinanden og 

forsøge at bære hinanden igennem. Dette kan i nogle tilfælde være direkte 

kontraproduktivt i forhold til at de tilegner sig den nødvendige viden, da de i stedet 

for at hjælp hinanden til at lære og forstå, forsøger at hjælpe hinanden til at bestå 

uden at have tilegnet sig stoffet.   

Arbejdspladskulturer 

På arbejdspladserne er arbejdspladskulturen af betydning for etniske minoriteters 

fungeren, herunder om der er overensstemmelse mellem forventningerne til, hvad 

der udgør en god arbejdsplads, og hvad det vil sige at være en dygtig medarbejder. 

Disse forventninger kan være forskellige fra entreprenør til entreprenør og fra anlæg 

til anlæg. Det fremhæves netop, at det er en central del af fx jobgarantiforløbene at 

sikre det rigtige match mellem deltager og anlæg, da der er stor forskel på både 

anlæg og medarbejdere.  

 

Nogle af de tværgående barrierer knytter sig til tilstedeværelsen af forskellige 

kommunikations-kulturer: I rutebus-branchen foregår en stor del af 

kommunikationen i virksomheden skriftligt på opslag, skærme mv. Men nogle af de 

etniske grupper har ikke en læsekultur. Nogle medarbejdere er derfor ikke 

opmærksomme på denne kommunikationsform. I stedet er de vant til mundtlig 

kommunikation og har en tradition for at tale sammen om de informationer, der 

skal spredes. 
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En anden barriere for at etniske minoriteter kan fungere i branchen knytter sig til 

rammer for sociale arrangementer/aktiviteter, der ikke tager højde for forskellige 

livsbetingelser og traditioner.  

En yderligere udfordring handler om de formelle rammer for mangfoldighed på 

arbejdspladsen og til manglende konkretisering af virksomhedens og anlæggets 

mangfoldighedspolitik. Der er hos entreprenørerne både blandt ledelsen og 

medarbejderne en generel udbredt forståelse af, at mangfoldighed på arbejdspladsen 

er et gode, at det er vigtigt at arbejdspladsen er rummelig og at der vises respekt for 

forskelligheder. Virksomhederne har således en overordnet positiv holdning til 

mangfoldighed. Men der er samtidig en generel udmelding fra medarbejderne om, at 

man ikke har gjort nok for at konkretisere hvad dette indebærer i hverdagen. Den 

manglende konkretisering betyder, at det kan være svært for medarbejderne at vide, 

hvordan de præcist skal håndtere respekten for forskellighed lokalt og hvilke 

rettigheder, man har som medarbejder. Den manglende systematik og konkretisering 

af mangfoldighedspolitikkerne betyder, at det bliver personbåret og afhængigt af 

ildsjæle og deres personlige sociale relationer på arbejdspladsen.  

2.3 Anbefalinger 

Sprog 

- Underviserne på uddannelserne understøttes i deres arbejde og får redskaber 

til at arbejde med fagsprog og støttesprog i undervisningen. 

- Undervisningsmaterialet udvikles med særlig opmærksomhed på 

sprogbrugen. 

- Teori- og køreprøvesproget revideres.  

- Undervisernes erfaringer med kursisterne og deres danskkundskaber 

inddrages mere aktivt i udvikling af undervisningsmateriale. 

Undervisningskultur 

- Underviserne skal have pædagogiske redskaber, der kan understøtte deres 

arbejde med kursister som ikke har erfaring med ’ansvar for egen læring’ 

- Underviserne skal have pædagogiske redskaber, der understøtter deres 

undervisning af kursister med meget forskellige deltagerforudsætninger, og 

som understøtter dem i at inddrage kursisternes erfaringer aktivt i 

undervisningen med henblik på at fremme forståelsen. 
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Arbejdspladskultur 

- Virksomhedernes mangfoldighedspolitikker skal konkretiseres, og 

medarbejderne bør inddrages i diskussionen og definition af, hvad 

mangfoldighed og respekt for forskellighed betyder i deres hverdag. 

- Arbejdet med integration og mangfoldighed kan med fordel formaliseres og 

ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt mentorer bør have 

redskaber, der kan understøtte dem i at forstå problemstillinger fra 

forskellige perspektiver med henblik på at undgå, at misforståelser udvikler 

sig til konflikter. 

- Virksomhederne bør reflektere over deres kommunikationskultur og 

overveje om den nuværende skriftlige kultur kan suppleres. 

For yderligere anbefalinger henvises desuden til opsamling på workshop til sidst i 

rapporten. 

Kapitel 3: Projektets gennemførelse, design og metode 

I dette kapitel beskrives gennemførelsen af ’Etniske minoriteter i 

personbefordringsbranchen - Analyse af hvilke barrierer der reducerer mulighederne 

for etnisk fremmede i at fungere i personbefordringsbrancherne’, herunder de 

metoder, der er anvendt i projektet. 

3.1 Projektets metode og design: 
Projektet består af tre dele:  

1) En gennemgang af forskning og projekter indenfor området, med henblik på 

at afdække, om der allerede er gennemført undersøgelser, som kunne danne 

grundlag for det videre analysearbejde. 

2) En empirisk undersøgelse baseret på kvalitative interview med 

repræsentanter fra rutebus-branchen. Dette med henblik på at afdække 

konkrete erfaringer med udfordringer der forhindrer at etniske minoriteter 

fungerer i rutebus-branchen, både på arbejdspladserne og i uddannelserne 

3) En Workshop med undervisere i rutebus-uddannelserne, både AMU-

grunduddannelserne og EUD med henblik på at skærpe forståelsen af de 

barrierer, der er for at etniske minoritetskursister og -elever fungerer i 

uddannelserne og formulere anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan 

imødegås.  



20 
 

Gennemgang af anden forskning indenfor området 

En gennemgang af dansk forskning om etniske minoriteter i rutebus-branchen viser, 

at denne er meget begrænset. Generelt fokuserer den forskning, der har været særligt 

rettet mod rutebus-branchen, på arbejdsmiljøet og på hvordan de ændringer, der har 

været i branchen, har betydning for chaufførernes arbejdsliv. Denne 

forskningsmæssige vægtning kan dels forklares ved rute-buschaufførernes høje 

risiko for fx hjertekarsygdomme og den store personaleomsætning i branchen, som 

har været medvirkende til, at man har ønsket at forbedre chaufførernes arbejdsmiljø 

og sundhedstilstand.  

Der er enkelte studier der beskæftiger sig med etniske minoriteter i busbranchen. 

Dels et studie af, hvordan underviserne kan klædes på til at håndtere de særlige 

deltagerforudsætninger de etniske minoritetskursister har (Pedersen og Larsen). Dels 

et studie af et uddannelsesforløb for etniske kvinder i AMU-grunduddannelse 

(Buskjær Christensen 2006). Ligesom der er studier af sammenhængen mellem de 

kvalifikationskrav branchen stiller og AMU-grunduddannelsen til rutebuschauffør 

(Bruhn og Saxtoft). De studier, der beskæftiger sig med ændringerne i rutebus-

branchen og hvad disse ændringer betyder for medarbejdernes trivsel generelt, har 

kun i et meget begrænset omfang (hvis overhovedet) haft fokus på de etniske 

minoritetsmedarbejdere (Hartmann-Petersen 2009, Wiegman et al 2004, Porras et al 

2004).  

Resultaterne af litteraturstudiet er gennemgået i kapitel 4 

Gennemførelse af kvalitativ interviewundersøgelse 

Med henblik på at afdække de udfordringer, der har betydning for om etniske 

minoriteter fungerer i rutebus-branchen, er der gennemført en række kvalitative 

interviews. Interviewene er gennemført med repræsentanter fra arbejdsmarkedets 

parter, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.  

Interviewene med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter er gennemført med 

repræsentanter fra DI og 3F (I alt 5 personer er interviewet). 

Interviewene med repræsentanter fra arbejdspladserne består at interview med 

arbejdsgiver/HR-medarbejder, tillidsrepræsentanter og medarbejdere hos to 

forskellige entreprenører på tre forskellige anlæg (i alt 8 personer er interviewet).  

Interviewene med repræsentanter fra skolerne består af interview med 

undervisningschef, konsulent og underviser på screeningsforløb/jobgaranti, samt 

undervisere på AMU-grunduddannelsen og EUD, og af interviews med kursister på 

AMU-grunduddannelsen og EUD trin 1. (I alt er der lavet interview med er 2 ledere, 
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2 konsulenter og 6 undervisere 5 kursister på AMU-grunduddannelse og 4 interview 

med kursister på EUD). Interviewene med EUD-kursisterne er suppleret med 

observationer fra en dags undervisning. Herudover er der gennemført en dags 

observation på screeningforløb, som omfatter korte samtaler med flere deltagere. 

Alle medarbejdere og kursister, der har deltaget i undersøgelsen, har haft etnisk 

minoritetsbaggrund.  

Formålet med interviewene med arbejdsmarkedets parter har været at få indblik i de 

generelle erfaringer indenfor området. Formålet med at gennemføre en kvalitativ 

interviewundersøgelse med ledere, tillidsrepræsentanter, medarbejdere, undervisere 

og kursister har været at få et nuanceret indblik i deres personlige erfaringer fra 

branchen, med henblik på at forstå hvordan de i hverdagen oplever og forsøger at 

håndtere de udfordringer, der er forbundet med at få etniske minoriteter til at 

fungere i rutebus-branchen. 

Gennemførelse af Workshop 

Efter gennemførelsen af interviewundersøgelsen blev der afholdt workshop med 4 

undervisere og en konsulent fra to forskellige uddannelsesinstitutioner, der 

uddanner rutebuschauffører. Formålet med workshoppen var at få uddybet de 

udfordringer, der knytter sig at få etniske minoritetselever til at fungere i branchens 

uddannelser. Endvidere var det ambitionen med workshoppen at kunne inddrage 

deltagernes konkrete erfaringer fra hverdagen på uddannelserne og deres kendskab 

til branchen i identifikationen af løsningsmuligheder og fremadrettede 

handleperspektiver. 

Workshoppen forløb over tre faser. I første fase var fokus at få identificeret de 

problemstillinger der eksisterer i dag, i forhold til at få etniske minoritetselever til at 

deltage i og gennemføre uddannelserne med henblik på at fungere i branchen. 

Anden fase bestod i at formulere visioner for optimale undervisnings- og 

uddannelsessituationer, som kan understøtte at etniske minoritetselever deltager i og 

gennemfører uddannelserne indenfor branchen. Den sidste fase bestod i at 

konkretisere hvilke ændringer, der skal ske i den eksisterende praksis, hvis man skal 

forbedre etniske minoritetskursisters muligheder for at deltage i og gennemføre 

uddannelserne indenfor branchen. Workshoppens resultater og anbefalinger 

præsenteres i kapitel 7. 
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Kapitel 4: Etniske minoriteter på det danske 

arbejdsmarked – udfordringer  

I dette kapitel præsenteres anden forskning, der kan være med til at belyse nogle af 

de udfordringer, der knytter sig til at få etniske minoriteter til at fungere i 

personbefordringsbranchen. Først gennemgås forskning der har haft fokus på hvilke 

generelle barrierer der er for at integrere etniske minoriteter på det danske 

arbejdsmarked. Herefter gennemgås forskning der har fokus på udviklingen i 

rutebus-branchen og de generelle udfordringer der er for at medarbejdere kan 

fungere i branchen. Afslutningsvist gennemgås forskning om etniske minoriteter i 

VEU og AMU-grunduddannelsen og hvordan underviserne kan etablere 

læringsmiljøer der tilgodeser de etniske minoriteters særlige deltagerforudsætninger.  

4.1 Barrierer for etniske minoritetsmænds og – kvinders 

deltagelse på arbejdsmarkedet 
I undersøgelsen ’Køn, etnicitet og barrierer for integration – fokus på uddannelse, arbejde og 

foreningsliv’ sættes der fokus på forhold, der hæmmer etniske minoriteters deltagelse i 

uddannelse, arbejde og foreningsliv i Danmark. Undersøgelsen bygger på et 

litteraturstudie af dansk og international forskning og er gennemført af forskere ved 

SFI (Dahl og Jacobsen 2005). Hovedformålet med studiet var at opsamle 

eksisterende viden omkring kønsrelaterede barrierer for integration af etniske 

minoriteter på såvel arbejdsmarkedet som i uddannelsessystemet og i foreningslivet. 

Undersøgelsen viser, at samspillet mellem barriererne og beskæftigelsen er 

kompleks, idet barriererne både direkte og indirekte påvirker beskæftigelsen. 

Endvidere viser den, at barriererne både påvirker muligheden for at opnå 

beskæftigelse, og hvilken type job der opnås. 

Tendenser i etniske minoritetsmænds og –kvinders 

arbejdsmarkedsdeltagelse 

Etniske minoriteter har lavere beskæftigelsesniveau og andre typer af job end etniske 

danskere. Indvandrere i højere grad selvstændige og har job med et lavt 

kvalifikationsindhold. Etniske minoritetsmænd arbejder i højere grad om aftenen og 

om natten end de etnisk danske mænd. Etniske minoritetskvinder arbejder i højere 

grad på deltid end andre og i mindre grad aften/nat end danske kvinder.  

Der er stor variation mellem forskellige etniske minoritetsgrupper, når det gælder 

beskæftigelsesniveau, og jobtyper. Men generelt for alle de største etniske 
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minoritetsgrupper har kvinderne en lavere beskæftigelsesfrekvens end mændene 

(Dahl og Jacobsen 2005). 

Barrierer i forhold til deltagelse i arbejdslivet 

De barrierer der afdækkes i forhold til deltagelse i arbejdslivet er: 

1. Manglende uddannelsesmæssige kvalifikationer 

2. Svage danskkundskaber 

3. Kønsrollemønster og holdninger til samspillet mellem familie- og arbejdsliv 

4. Diskrimination og fordomme 

5. Barrierer i det arbejdsmarkedspolitiske system 

6. Manglende netværk (Dahl og Jakobsen 2005) 

Kvalifikationer 

I forhold til de uddannelsesmæssige kvalifikationer viser undersøgelen, at både 

efterkommere og indvandrere har mindre uddannelse end jævnaldrende danskere. 

Da uddannelse øger sandsynligheden for beskæftigelse, er dette en barriere for de 

etniske minoriteters beskæftigelse. Når det gælder indvandrerne er det særligt 

kvinderne, som halter bagefter på uddannelsesniveauet, mens det for 

efterkommerne gælder, at kvinderne opnår mere uddannelse end mændene. 

Samtidig viser undersøgelsen, at uddannelsens betydning tilsyneladende varierer 

mellem indvandrere og efterkommere: For nytilkomne synes uddannelse at have 

større beskæftigelseseffekt for kvinderne end for mændene. For efterkommere tyder 

det omvendt på at, beskæftigelseseffekten af uddannelse er svagere for kvinder end 

for mænd (Dahl og Jacobsen 2005).  

Samtidig peger undersøgelsen på, at de etniske minoriteter ofte mangler den 

landespecifikke humane kapital, der er nødvendig for at få adgang til og fastholde 

tilknytningen til det danske arbejdsmarked. Begrebet human kapital betegner 

individets arbejdsmarkedsrettede kvalifikationer. Forskerne bag undersøgelsen peger 

på, at det er centralt at skelne mellem former for human kapital; generel og 

landespecifik human kapital. Det der kendetegner landespecifik human kapital er, at 

den kun (primært) kan omsættes i specifikke lande. Dansk sprog er et eksempel på 

landespecifik human kapital, men erhvervsuddannelser kan også være mere eller 

mindre landespecifikke. Det, at nogle kvalifikationer er landespecifikke, betyder, at 

indvandrere ofte mangler nogle færdigheder ved ankomsten til Danmarks, som er 

væsentligt for at de kan klare sig på det danske arbejdsmarked (Dahl og Jakobsen 

2005 med reference til jf. Jakobsen, 2004). 

Udvikling på arbejdsmarkedet og i indhold og organisering af job i forskellige 

brancher har betydning for, hvor vigtigt landespecifik human kapital er, for at få 
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adgang til arbejdsmarkedet. Forskningen2 peger på, at de seneste års udvikling i 

kravene til arbejdsstyrkens kvalifikationer betyder, at landespecifik human kapital 

bliver stadig mere nødvendig. Dels er der et stigende krav om formelle 

uddannelsesmæssige kvalifikationer, dels betyder den teknologiske udvikling nye 

organiseringsformer i arbejdslivet, der øger kravene om kommunikation. Dette 

betyder, at kravene til danskkundskaber og kendskab til dansk arbejdspladskultur 

øges (Dahl og Jakobsen 2005). 

Danskkundskaber 

I forhold til danskkundskaberne viser undersøgelsen, at efterkommere og 

indvandrerne, som kom til Danmark før de fyldte 13 år, har omtrent samme niveau 

af danskkundskaber uanset køn. For indvandrere der kom til Danmark efter de var 

fyldt 13 år, er der derimod en signifikant tendens til at kvinderne har ringere 

danskkundskaber end mændene (Dahl og Jacobsen 2005).  

Dårlige sprogkundskaber kan føre til lille selvtillid hos nogle indvandrere. Dels kan 

det få dem til at føle sig underlegne i forhold til majoritetsbefolkningen, dels kan de 

være bange for at blive opfattet som dumme (Dahl og Jakobsen 2005 med reference 

til Thomsson og Hoflund 2000). 

Kønsrollemønstre og familiestruktur 

I forhold til kønsrollemønstre og holdninger til samspillet mellem familie- og 

arbejdsliv viser undersøgelsen, at der er forskellige mønstre i kønnenes 

arbejdsmarkedstilknytning på tværs af etniske grupper.  Den viser også, at etnicitet 

har signifikant betydning i forhold til roller/arbejdsmarkedstilknytning i forskellige 

livsfaser. 

Etniske minoritetsmænd arbejder ofte i job og brancher med skæve arbejdstider 

(Dahl og Jakobsen 2005). Derfor kan manglende netværk til børnepasning være en 

barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse. Undersøgelsen viser at, etniske 

minoritetsfamilier har mindre netværk i Danmark end danske familier og derfor har 

færre muligheder for at få deres lille barn passet. Særligt har de i mindre grad 

mulighed for at få hjælp af bedsteforældre, som ofte er dem der passer de danske 

børn (Dahl og Jakobsen med reference til Jeppesen og Nielsen, 1998).  

Blandt nogle etniske minoritetsgrupper, særligt pakistanere, er det en udbredt 

opfattelse, at kvinder med små børn (0-3 år) ikke bør arbejde uden for hjemmet. 

Der er en klar tendens til, at man i højere grad accepterer arbejde uden for hjemmet, 

når børnene er blevet ældre. Der er tendens til, at mændene er mindre positive 

                                              
2 Scott (1999) og Rosholm, Scott og Husted (2000) 
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overfor kvinders erhvervsarbejde end kvinderne. Det kan betyde, at nogle kvinder 

møder modstand fra deres mænd, når de ønsker at uddanne sig eller arbejde, og 

derfor skal bruge tid på at forhandle om at få tilladelse til at deltage. Analyser af 

mønstre i kvindernes arbejdsmarkedstilknytning viser, at det at have børn har en 

negativ effekt på kvinders og en positiv betydning for mænds erhvervsdeltagelse 

(Dahl og Jacobsen 2005).  

Diskrimination og fordomme 

I forhold til diskrimination og fordomme viser undersøgelsen, at Etniske 

minoritetsmænd i højere grad end etniske minoritetskvinder oplever at blive 

diskrimineret på arbejdsmarkedet. Samtidig tyder undersøgelser på, at mænd og 

kvinder møder forskellige fordomme. Muslimske kvinderne møder fordomme på 

grund af tørklædet. Mændene møder en række negative stereotyper som, at de er 

aggressive, kriminelle og kvindeundertrykkende og ikke vil acceptere kvindelige 

overordnede (Dahl og Jacobsen 2005). 

Undersøgelser om danske arbejdspladsers forventninger og forestillinger om etniske 

minoriteter, viser, der er en (måske overdreven) forestilling om, at de, ud over at 

mangle teknisk-faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer, også mangler 

tilstrækkelige sproglige, sociale og personlige kvalifikationer (Dahl og Jakobsen 2005 

med reference til Thomsen og Moes, 2002). Samme pointe er fremhævet af Knocke 

og Hertzberg. De stiller også spørgsmålstegn ved, om manglende kvalifikationer er 

en reel barrierer, eller om det dækker over en modvilje mod personer, som man 

opfatter som afvigende fra normalen/tilhører en anden etnisk gruppe (Dahl og 

Jakobsen 2005 med reference til Hertzberg og Knocke, 2000). 

Det beskæftigelsespolitiske system 

I forhold til det beskæftigelsespolitiske system peger undersøgelsen på, at blandt 

etniske minoriteter har både mænd og kvinder en høj ledighedsfrekvens og derfor 

kommer i kontakt med beskæftigelsessystemet. Skandinavisk forskning peger på, at 

beskæftigelsessystemet kan være med til at reproducere traditionelle kønsroller ved 

at tilbyde kvinderne kvalificering som er mindre effektiv og relevant, end den 

mændene får tilbudt, og rettet mod traditionelle kvindeerhverv med lav status (Dahl 

og Jacobsen 2005). 

Netværk  

I forhold til den sidste barriere, netværk, viser undersøgelsen, at Etniske 

minoritetskvinder i mindre grad har kontakter med etniske danskere end mændene. 

De har i mindre grad danske venner og færre udadvendte aktiviteter. Da kontakt 

med danskere øger sandsynligheden for beskæftigelse, er denne barriere større for 

etniske minoritetskvinder end –mænd (Dahl og Jacobsen 2005). 
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4.2 Udfordringer i forhold til at fungere i det mobile arbejdsliv i 

busbranchen 
Afhandlingen ’I medgang og modgang: Fleksibilitet og flygtighed i buschaufførers mobile liv’ 

(Hartmann-Petersen 2009) sætter fokus på, hvordan ændringerne i arbejdslivet som 

chauffør har konsekvenser for den enkelte chauffør. Projektet, som ligger til grund 

for afhandlingen, blev gennemført i perioden 2005-20093. Det er et delprojekt i 

’flygtighedsprojektet’4 som satte fokus på at belyse de oplevede konsekvenser af det 

samfundsmæssige krav om fleksibilitet. 

”Der er en interessant dobbelthed i chaufførernes mobile liv set ud fra et fleksibilitetsperspektiv. På 

den ene side arbejder chaufføren for at imødekomme passagerens personlige krav om øget fleksibilitet 

og mobilitet i hverdagslivet, og på den anden side presses chaufførens egen fleksibilitet gennem 

ændrede organisationsformer og arbejdstidsindretninger” (Hagemann-Petersen 2009:19) 

Projektet er baseret på en survey-undersøgelse blandt chaufførerne på et stort anlæg 

i København, individuelle interviews med 7 chaufører (primært medarbejdere med 

lang anciennitet i branchen og alle etnisk danske), 4 gruppeinterview (heraf en 

fokusgruppe bestående af etniske minoritetschauffører) samt fremtidsværksted og 

forskningsværksteder.  

På baggrunden af surveyen5 konkluderes, at chaufførerne generelt er stolte af deres 

erhverv, men at de oplever et omskifteligt arbejdsliv karakteriseret ved mange 

forandringer, tidspres og udskiftning i kolleger og ledelse. Endvidere oplever de, at 

deres muligheder for indflydelse på arbejdsorganisering, vagtplan og ferie/fridage er 

begrænsede. Undersøgelsen viser, at chaufførlivet indeholder en række 

ambivalenser, som den enkelte chauffør må mestre i sit hverdagsliv (Hartmann-

Petersen 2009). Hartmann-Petersen skriver i afhandlingen, at chaufførarbejdet har 

gennemgået en ny-taylorisering, som er karakteriseret ved adskillelsen mellem 

planlægningen af og udførelsen af arbejdet, forenkling og standardisering af arbejde, 

arbejdsmetoder og værktøjer, og at ledelsen kontrollerer hvert trin i 

arbejdsprocessen. 

Fleksibilitetens pris 

Undersøgelsen af, hvordan kravene om fleksibilitet påvirker chaufførenes forhold til 

arbejdet herunder til ledelse og kolleger viser, at omskifteligheden i branchen har en 

række negative konsekvenser. Undersøgelsen peger på, at chaufførerne oplever en 

                                              
3  
4 Projektets titel: Flygtige og grænseløse relationer i arbejdet med mennesker – et netværksprojekt til et 
forbedret og sundt arbejdsmiljø 
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stor afstand mellem dem selv og ledelsen, både hos entreprenørerne og i Movia, og 

at dette giver anledning til at chaufførerne distancerer sig. Samtidig påvirker de 

skiftende arbejdsgivere og arbejdspladser chaufførernes ejerskab til arbejdet. Dette 

skyldes, at det er svært at identificere sig med sin virksomhed, når man hele tiden 

risikerer at blive overdraget i forbindelse med udlicitering af linjerne Endvidere 

opleves udliciteringen og de heraf følgende skift mellem forskellige selskaber som 

anstrengende og det øger afstanden til kollegerne. Dette forstærkes af, at arbejdets 

organisering ikke understøtter muligheden for at møde sine kolleger jævnligt. 

Endeligt peger undersøgelsen på, at chaufførerne ikke føler sig respekteret af 

ledelsen, og at udliciteringen har været med til at øge kløften mellem ledelse og 

medarbejdere. Stor udskiftning i ledelsen er med til at påvirke relationen, fordi 

medarbejderne ikke oplever, at det kan betale sig at investere i at lære dem at kende. 

Nogle af chaufførerne, der medvirkede i Hartmann-Petersens projekt, gav udtryk 

for, at ledelsen og ruteplanlæggere ikke kender arbejdets vilkår og derfor har svært 

ved at udføre deres arbejde ordentligt, og samtidig er der en række erfaringer med 

chefer, der ikke tog medarbejdernes kritik til sig; ”Disrespekten består dels i ikke at kende 

til chaufførernes virkelighed, til livet på vejene, og dels ved ikke at anerkende chaufførerne som 

mennesker med fysiske og psykiske grænser og hverdagsliv udenfor bussen” (HP:2009:160). 

Arbejdets værdi 

Som led i undersøgelsen har Hartmann-Petersen undersøgt hvilke elementer af 

chaufførarbejdet medarbejderne tilskriver værdi og som gør arbejdet meningsfuldt 

og attraktivt for den enkelte.  

Frihed  

Det aspekt, der særligt fremhæves som positivt i chaufførarbejdet, er frihed. Både 

den frihed der er forbundet med, at der ikke er en chef, der står og ånder en i 

nakken når man er på arbejde. Og den frihed, der er forbundet med, at man ikke 

tager sit arbejde med sig hjem. Det fremhæves som positivt, at man har sin egen tid, 

når man kører  til at lade tankerne flyve, høre radio mv. Og den potentielle mulighed 

for, at man kunne køre lige den vej man vil, fremhæves som en frihedsfaktor i 

arbejdet.  

Samtidig fortæller chaufførerne at friheden i arbejdet er reduceret, fordi man ikke 

længere selv kan løse spontant opståede problemer/forhindringer. Friheden er også 

indskrænket i forbindelse med indførelsen af lyssignaler i busserne, der hele tiden 

fortæller chaufføren, hvordan han/hun ligger ift. de øvrige busser, for at de kan 

overholde tidsintervallerne (a-bus). Informationen går derudover direkte til Movia 

og uregelmæssigheder kan udløse kvalitetsbrister. Chaufførerne giver udtryk for, at 

de oplever disse ændringer i arbejdet som en nedvurdering af chaufførenes egen 
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dømmekraft og erfaring. Samtidig understreger de, at det kan udgøre en 

sikkerhedsrisiko hvis chaufførerne ikke anvender deres egen dømmekraft eller 

erfaring, men i stedet alene lader sig styre af teknikken. Et af de eksempler, der 

nævnes, er, at det kan udgøre en sikkerhedsrisiko at køre efter farvelamperne og ikke 

efter trafikken. 

Alenetid og kollegiale relationer 

Samtidig med at alene-arbejde fremhæves som det, der giver den eftertragtede frihed 

i jobbet, fremhæves det også, at det kan gøre arbejdet ensomt. Det bliver 

understreget, at hvis man har nogle problemer, kan de komme til at fylde meget, når 

der ikke er nogen at snakke med. 

Undersøgelsen peger på, at ændringerne i branchen har haft konsekvenser for de 

kollegiale relationer, og at relationer kollegerne imellem er blevet svagere, end de var 

tidligere. Dette forstærkes af rytmerne i arbejdet, der betyder, at det er uforudsigeligt 

hvem man holder pauser med. Ligesom det forstærkes af den øgede 

gennemstrømning. Nogle af de årsager, chaufførerne angiver til ændringen af de 

kollegiale relationer, er ændringerne i arbejdets geografiske tilknytning. Tidligere 

kørte chaufførerne fra lokale anlæg og typisk der, hvor de selv boede. I dag skal de 

bevæge sig meget længere for at komme til og fra arbejde (Hartmann-Petersen 

2009:173). 

Grupperinger i arbejdet 

Undersøgelse peger også på, at der er mange fraktioner blandt buschaufførerne men 

ingen præcise markeringer af opdelingen (Hartmann-Petersen 2009:176). Grupperne 

på arbejdspladsen er relativt sammentømrede og svære at komme ind i. 

Etniske grupperinger 

Den ene opdeling er mellem etnisk danskere chauffører og chauffører med en 

anden etnisk herkomst end dansk. Dette skyldes de sidste 10-13 års udvikling i 

branchen, hvor man har ansat mange med andre kulturelle baggrunde end dansk. 

Chaufførerne fortæller, at dette har ændret arbejdspladsen, men der er ingen klare 

udmeldinger om, om det er til det værre eller bedre. På det anlæg, hvor 

undersøgelsen er gennemført, peger medarbejderne på at den nye 

medarbejdersammensætning har gjort det sværere at holde fester, og at de to 

grupper sidder adskilt i pauserne. De fortæller også, at de etniske minoriteter ikke vil 

være med i klubberne, og at der er forskelle, når det kommer til håndteringen af 

faglige konflikter. De etniske minoriteter har tendens til større loyalitet over for 

arbejdsgiveren, og det kan give konflikter på arbejdspladsen medarbejderne imellem 

(Hartmann-Petersen 2009:182). Chaufførerne fortæller, at dette forandrer sig over 

tid, ’det hjælper lidt efter lidt’, men det tager lang tid, og sprogbarrierer er med til at 
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fastholde en kløft mellem de forskellige grupper (Hartmann-Petersen 2009:177). 

Undersøgelsen peger på, at de etniske minoriteter lever en anderledes type 

chaufførliv, som indebærer ny form for faglighed, som kan være svær at forstå, hvis 

man har været i faget i mange år (Hartmann-Petersen 2009:178). Det er lidt uklart, 

hvori den nye faglighed består, men en af de ting der fremhæves som markant 

anderledes er de religiøse chauffører. 

I modsætning til de etnisk danske chauffører fortæller chaufførerne med anden 

etnisk baggrund alene om etnicitet som noget, der har betydning i relation til 

kunderne, ikke i forhold til deres kolleger. De skelner primært mellem nye og gamle 

chauffører og fremhæver, at det er deres opgave at byde de nye velkommen, fordi 

de selv kan huske, hvordan det var at være ny (Hartmann-Petersen 2009) 

Ændrede betingelser for nye medarbejdere i branchen. 

Chaufførerne, der medvirker i undersøgelsen fremhæver, at nye eller ikke-erfarne 

chauffører har det hårdere i dag end tidligere. Dette skyldes, at uddannelsen er 

blevet kortere og at indkøringen på anlæggene er blevet skåret ned på grund af 

mangel på arbejdskraft. Chaufførerne fortæller, at oplæringen er så komprimeret, at 

det er svært for folk med sproglige begrænsninger og som ikke kender byen 

(Hartmann-Petersen 2009:179). Udfordringen er ikke blevet mindre af, at man, i takt 

med at chaufførmanglen er blevet større, har ansat medarbejdere med svagere 

sproglige kvalifikationer (Hartmann-Petersen 2009:180) 

Årsager til frafald fra branchen 

Chaufførerne i undersøgelsen forklarer frafaldet fra branchen med, at nogle af de 

nye ikke finder rytmen i chaufførarbejdet, og fordi papirarbejdet er relativt 

kompliceret. Samtidig fortæller de, at det kan være svært at kombinere arbejdet som 

chauffør med et familieliv (Hartmann-Petersen 2009). 

Håndtering af balance arbejde fritid 

Risiko for forsinkelser betyder, at man ikke kan forvente at få fri på det planlagte 

tidspunkt. Og nogle typer af vagter indebærer i sig selv uforudsigelige arbejdstider, 

som kan være problematiske at få til at hænge sammen med et aktivt fritidsliv eller 

børn, der skal hentes. Der er også sket en nedskæring i antallet af disponible 

chauffører, det betyder at arbejdets tilrettelæggelse er blevet mindre fleksibelt, for 

eksempel for chauffører fx hvis børn bliver syge. 

Der er ikke mange børnevenlige vagter. Derfor kan kombinationen af et chaufførjob 

og mindre børn være en stor udfordring, særligt for enlige forældre. Men også for to 

chauffører, der er gift, kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Det er 
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nødvendigt med solidt netværk, både for at få det praktiske til at hænge sammen og 

få forarbejdet dagens indtryk (Hartmann-Petersen 2009:213). 

Oplevelse af tab af status 

De chauffører, der har deltaget i interviewene, fortæller at de har oplevet et statustab 

udadtil i forbindelse med privatiseringen, og at de er mærket af at branchen er meget 

udskældt. Undersøgelsen peger på, at chaufførernes status i offentligheden 

forsvinder i takt med besparelser, der betyder, at de ikke kan yde den samme service 

som tidligere, og de oplever en øget disrespekt fra kunderne side. 

De fortæller også, at de oplever et statustab indadtil i organisationen, og dette 

manifesterer sig ved at relationen mellem ledelse og chauffører er præget af mistillid 

og distance (Hartmann-Petersen 2009:206) 

Belastninger og mestringsstrategier til at undgå stress 

Som led i undersøgelsen har Hartmann-Petersen undersøgt, hvordan chaufførerne 

oplever deres arbejde og deres muligheder for at håndtere de forskellige 

udfordringer, der er forbundet med arbejdet.  

Relationen til passagerne er helt central for den betydning chaufførerne tilskriver 

deres arbejdsliv. Imidlertid viser undersøgelsen, at netop relationen til passagerne 

kan være meget ambivalent. Undersøgelsen viser, at kontakten til passagererne er 

afgørende for chaufførernes velbefindende (Hartmann-Petersen 2009:185), og de 

giver udtryk for at det er vigtigt for dem at blive set som en person og ikke ’bare’ en 

chauffør. Tidspresset betyder samtidig, at mange passagerer og passagerer der ikke 

lige kan finde deres billet opleves som en belastning. Det er stressende at tidspresset 

ikke giver tid og overskud til at yde den service overfor passagererne som 

chaufføren ønsker. 

En anden ting chaufførerne fremhæver ved deres arbejdsbetingelser er, at 

trafiktætheden er øget så meget, at det på nogle ruter er nærmest umuligt at 

overholde køretiden. Ligesom nedslidte busser og teknologi, der ikke virker, kan 

give anledning til stress. Samtidig fremhæver de, at den ifølge overenskomsten 

fastsatte tid, til at starte bussen op når vagten begynder, er for kort.  

Noget af det, chaufførerne fremhæver og som får stor opmærksomhed, er 

håndtering af risici. Både trafikale risici og risiko for overfald. De trafikale risici 

omfatter risikoen for at forårsage eller på anden måde indgå i ulykker. Særligt 

opmærksomhed rettes mod ulykker med de bløde trafikanter og passagererne, der 

kan komme til skade ved bratte opbremsninger. Det opleves som en belastning, at 

der er modstrid mellem at køre efter forholdende og køre efter køreplanen. 
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Undersøgelsen viser, at chaufførerne udvikler individuelle mestringsstrategier til at 

overkomme hverdagens belastninger. En sådan mestringsstrategi er at opgive 

perfektionisme og acceptere, at der er uoverensstemmelse mellem regler, rammer og 

de aktuelle forhold. Chaufførerne fremhæver, at det er vigtigt at skelne mellem hvad 

man har indflydelse på, og hvad man ikke kan gøre noget ved fx forsinkelser i 

forbindelse med vejarbejde. En anden mestringsstrategi er at møde tidligere på 

arbejde for at kompensere for den manglende tid til at starte op. Deltagerne 

fortæller, at mange chauffører laver gratisarbejde for at undgå stress (Hartmann-

Petersen 2009:188) 

4.3 Etniske minoriteter i VEU og i AMU-grunduddannelsen til 

Rutebuschauffør 
Der er ikke nogle danske undersøgelser eller opgørelser, der systematisk afdækker 

hvor meget etniske minoriteter deltager i VEU i sammenligning med øvrige grupper 

(Dahl og Jacobsen 2005). I opgørelserne for VEU-3part (2006) er der i forhold til 

etniske minoriteter alene opgørelser over deres deltagelse i særlige forløb rettet 

specifikt mod indvandrere som for eksempel danskundervisning (2006). En svensk 

undersøgelse om etnisk arbejdsdeling på en stor fabrik og medarbejdernes deltagelse 

i den interne uddannelse, der var en nøgle til forfremmelse, viser, at de etniske 

minoriteter i mindre omfang end de etniske svenskere, deltager i interne kurser 

selvom de er lige så motiverede. Dette betød, at de etniske minoriteter og særligt 

kvinderne blev fastholdt i de dårligste jobs (laveste lønninger, mest monotone og 

nedslidende arbejdsopgaver). Dette skete på trods af, at de (i gennemsnit) havde 

højere formelle kvalifikationer end kollegerne. Den skæve fordeling af uddannelse 

blev begrundet dels med dårlige svenskkundskaber og dels med manglende sociale 

netværk på tværs af etniske grupper. Det sidste var i høj grad afgørende, da 

adgangen til uddannelse var betinget af personlige anbefalinger og hermed af 

netværk. Derfor hæmmer det de etniske minoriteters muligheder, at de primært har 

netværk med andre etniske minoriteter (Dahl og Jakobsen med reference til 

Schierup og Paulson, 1994). 

I 2008 igangsatte UCplus med støtte af TUP-midlerne et udviklingsprojekt ”Så 

kører det!”. Formålet med projektet var at mindske frafaldet blandt kursister med 

anden etnisk bagrund end dansk. Dette skulle gøres ved at afdække baggrunden for 

det relativt høje frafald blandt kursister med anden etnisk baggrund end dansk. Og 

ved, i samarbejde med undervisere på AMU-grunduddannelsen, at udvikle 

undervisningsformer og læringsmiljøet med henblik på at forbedre fastholdelsen af 

kursister med anden etnisk baggrund end dansk.  
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Undersøgelsen peger på en række forhold der kan ændres for at styrke fastholdelsen 

af de etniske minoritetselever. Dels en læringskultur, der i højere grad understøtter, 

at kursisterne kan anvende deres erfaringer i undervisningen, og at 

undervisningsformen derfor ændres fra input-outputlæring til mere inddragende 

læringsformer. Hvor der i undersøgelsen skelnes mellem: input-output læring, 

forståelseslæring og fællesskabslæring og erfaringslæring. Dels, at underviserne 

reflekterer og arbejder mere eksplicit med støttesproget i undervisningen 

(Gråzonesproget eller det førfaglige sprog), med henblik på at imødekomme 

kursister med begrænsede danskkundskaber (Svendsen Pedersen 2010). 

Læringskultur – fra input-output til forståelse 

Undersøgelsen pegede på, at AMU-grunduddannelsen til buschauffør er en meget 

struktureret og koncentreret uddannelsesforløb. Kursisterne skal tilegne sig et 

omfattende teoretisk stof og udvikle færdighed i at køre bus på meget kort tid. 

Undervisningen er kendetegnet ved en høj grad af input-output læring, hvor 

underviserne og pc-programmerne præsenterer en stor mængde faglig-teknisk viden 

som eleverne lære udenad og være i stand til at gentage i de afsluttende test og 

prøver. Ifølge Petersen og Larsen kan der siges at være tale om en særlig AMU-

læringskultur (Svendsen Pedersen 2010) Læringskulturen omfatter en særlig måde at 

organisere undervisningen på, som bygger på en opfattelse af, hvordan man 

underviser og på særlige forventninger til hvad det vil sige at være en god deltager 

hhv. underviser.  

”For etniske minoritetselever kan input-output læringen først og fremmest volde problemer fordi den 

forudsætter at man umiddelbart forstår alt – eller det meste – af hvad der bliver sagt. Man skal 

desuden helst følge underviseren rytme, og der er meget få muligheder for at få afklaret ting man 

ikke forstår i farten, f.eks. ved at spørge underviseren eller andre på holdet, slå op i ordbogen osv.”  

Input-output læring giver ikke kursisterne ret stor mulighed for at bruge den viden 

og de erfaringer, de allerede har. Målet med uddannelserne, er netop ikke ’bevidstløs 

papegøje-viden’ men en forståelse af ´stoffet (forståelses-læring), og en sådan 

forståelse kan netop udvikles gennem de ting man allerede har forstået (Svendsen 

Pedersen 2010). Undersøgelsen viste, at læringskulturen på AMU-grunduddannelsen 

først og fremmest giver mulighed for input-output-læring og i et vist omfang for 

forståelseslæring. I forhold til kursisterne med anden etnisk baggrund end dansk 

viser undersøgelsen, at dette kan være et problem, fordi de ikke fik tilstrækkelig 

mulighed for forståelseslæring, fællesskabslæring og erfaringsbaseret læring.  

Foranstaltninger der kan understøtte en ny læringskultur 

Undersøgelsen påpeger, at man, for at understøtte læringsmulighederne på 

flerkulturelle hold i højere grad bør arbejde med: 
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Problemløsningsopgaver, hvor undervisningen åbner mulighed for at eleverne kommer i 

dialog med hinanden og i fællesskab får afklaret, hvad de ved og ikke ved. Dette kan 

ske ved, at kursisterne opfordres til at tage udgangspunkt i problemer, de selv har 

oplevet, eller ting de undrer sig over, og selv være med til at formulerer de 

problemstillinger, der skal arbejdes med.  

Støttende foranstaltninger som for eksempel ekstra erfaringsbearbejdning gennem afklaring 

af hvad der blev sagt, hvad man ikke forstod, hvad man gjorde forkert osv. Det 

påpeges, at dette kan være tidskrævende, men at det vil bidrage væsentligt til 

læreprocessen.  

Mere pædagogiske lærebøger, som er sprogligt lettere tilgængelige. Dette begrundes med, 

at teksten i de nuværende lærebøger er så svær, at kursisterne bruger meget tid på at 

slå gloser op og prøve at forstå komplicerede sætninger fremfor indholdet. Det 

betyder, at deres udbytte af selv en stor indsats kan være begrænset. Der burde i 

stedet udarbejdes egentlige lærebøger opbygget efter pædagogiske principper, som 

støtter teoriundervisningen og reelt kan hjælpe eleverne i deres hjemmearbejde. 

Endvidere kan der med fordel udarbejdes en lærebog med problemløsningsopgaver.  

Man kunne overveje at tilrettelægge rækkefølgen af undervisningens emner på en mere 

hensigtsmæssig måde. ”Undervisernes egen vurdering er, at noget af det sværeste, og det man 

måske får mindst brug for, er gennemgangen af bremser, og det er netop dette uddannelsen begynder 

med” (Svendsen Pedersen 2010) 

En anden støttende funktion man kunne facilitere er makkerskaber eleverne imellem, 

hvor de kan hjælpes ad med for eksempel lektier.  

Der bør udarbejdes ordlister til kursisterne, da mange af de fagord, de skal lære i 

undervisningen, ikke er til at slå op i ordbøger.  Ordlisterne kunne enten være på 

forskellige sprog eller dansk-dansk, evt. med illustrationer. 

Underviserne bør i undervisningen være opmærksomme på deres brug af fagord og 

gråzoneord og oversætte disse for kursisterne  

De computerprogrammer, der gennemgår forskellige emner kunne med fordel 

suppleres med optagelser fra undervisernes gennemgang af stoffet, da underviserens 

måde at gennemgå stoffet på er væsentligt anderledes end computerens. 

Det foreslås på baggrund af undersøgelsen, at man skal overveje at gøre op med en 

lineær tænkning, om at man først skal undervises i sprog og derefter bliver sluset ind 

i den faglige uddannelse, og i stedet anlægger en cirkulær tænkning hvor 

sprogundervisning og faglig undervisning knyttes sammen. Dette begrundes med, at 
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det er i forholdet til faget at sprogtilegnelsen giver mening. Det konkluderes i 

forlængelse heraf, at det vil være ideelt hvis sprogundervisningen kan integreres med 

den faglige undervisning (Svendsen Pedersen 2010). Denne anbefaling er imidlertid 

lidt i modstrid med erfaringer som nogle undervisere giver udtryk for, de har. Her 

fremhæves det, at et vist sprogligt niveau er nødvendigt får at få udbytte af AMU-

grunduddannelsen. Til gengæld understreger de, at der vil være en pointe i allerede i 

sprogundervisningen at arbejde med fagsprog og begreber/vendinger, der anvendes 

på arbejdspladserne og i branchen.  

Kapitel 5: Udfordringer og barrierer for etniske 

minoriteters fungeren i uddannelserne  

I dette kapitel gennemgås de udfordringer og barrierer, der er forbundet med 

etniske minoriteters deltagelse i uddannelserne, som kom frem under 

interviewundersøgelsen i vores undersøgelse. 

5.1 Rekruttering til uddannelserne 
Uddannelsen til rutebuschauffør forudsætter, at kursisten mestrer dansk læse-

/stavekundskaber på et tilstrækkeligt niveau til at kunne tilegne sig den teoretiske 

viden, der er en forudsætning for at bestå teoriprøven, kørerprøven samt CUB-

beviset. Herudover forudsættes det, at kursisten har kørekort til personbil og stor 

kørselserfaring/sikkerhed. Underviserne peger på, at nogle af de udfordringer, der 

knytter sig til gennemførelsen af AMU-grunduddannelsen, skyldes, at de der 

henvises eller visiteres til AMU-grunduddannelsen, hvad enten det er som led i en 

jobplan eller 6-ugers selvvalgt, ikke har de kvalifikationer der skal til, for at de kan 

forventes at gennemføre uddannelsen. En del af grunden er, at mange af de ansatte 

hos jobcentret, anden aktør eller a-kassen der rådgiver de ledige, ikke har forståelse 

for hvilke kvalifikationskrav AMU-grunduddannelsen stiller. Dette begrunder de 

med, at der fortsat er en udbredt opfattelse af, at buschauffør, det er noget alle kan 

blive, hvis de ikke kan blive andet. Som undtagelsen, der bekræfter reglen, 

fremhæves nogle enkelte jobkonsulenter, som har været meget aktivt opsøgende i 

forhold til at sætte sig ind i chaufføruddannelsernes indhold og de kvalifikationskrav 

denne stiller. 

 

Af de ledige, der i dag deltager i et screeningsforløb, optages godt halvdelen på 

AMU-grunduddannelsen umiddelbart efterfølgende. Af dem der ikke optages 

skyldes nogle af afslagene, at de vurderes, at have så dårlige basale færdigheder at de 

ikke vil kunne gennemføre uddannelsen uden forudgående FVU. Skolerne kan 
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opleve, at de får henvist nogle deltagere, hvor de dansksproglige udfordringer 

tydeligvis er store:  

”Det er jo omkostningsfrit for a-kassen at sende dem herhen, og det følger vi op med en personlig 

samtale. Nogle gange får vi så nogle, hvor vi må sige, at de har store sprogproblemer, der skal løses 

først. Så siger den henviste til os, at de kender en, der har kørt bus i 15 år og taler meget dårligere 

dansk end mig. Det viser, hvordan branchens krav har ændret sig, i dag er der meget større krav til 

sprog.” (interview med underviser). 

 

Der bliver lagt vægt på, at de afklarende samtaler også skal være en afklaring af, 

hvad man ikke skal, og så skal det gerne være en fælles proces og resultat, man når 

frem til:  

”Det er en fælles afklaringsproces. Det skal være en fælles forståelse, de skal gå herfra og være 

afklarede med om de vil køre bus eller ej. Men nogle gange kan det glippe: en italiener ville rigtig 

gerne køre bus og havde været i Danmark i rigtig mange år og arbejdet hele tiden på italienske 

bagerier. Det virkede som om samtalen gik ok, men så prøvede jeg ham af, og det gik op for mig, at 

han ikke kunne forstå ord som bord og arbejde.” (interview med konsulent) 

 

En konsulent fortæller om en oplevelse i forbindelse med den afklarende samtale, 

hvor han møder en kvinde fra Tyrkiet, der har arbejdet i tandplejen. Konsulentens 

kone arbejder selv i tandplejen og ved igennem hende, at det kan være svært at få 

ikke mindst tyrkere bevidst om betydningen af at børste tænder. Det får 

konsulenten til at sige til kvinden, hvorfor hun vil køre bus, når hun vil kunne 

hjælpe en masse mennesker i tandplejen. Kvinden siger så, at hendes familie sagde 

hun skulle køre bus, selvom hun ikke selv var interesseret, og hun havde brug for at 

komme her og høre, at der var andre der sagde, at hun ikke skulle køre bus men 

satse på tandplejen. Siden fik kvinden en uddannelse som tandplejer og 

klinikassistent.  

 

Underviserne fortæller, at de nogle gange har overvurderet deltagernes 

sprogkundskaber og først rigtigt set det ved prøverne, hvor det så er gået rigtig galt, 

fordi det var tydeligt, at de havde store dansksproglige udfordringer. Nogle gange 

bliver problemet gemt lidt væk, fordi der også løbende i undervisningen bliver lagt 

vægt på at kursisterne arbejder i grupper og støtter hinanden. Og underviserne kan 

opleve, at der er nogle kursister, der skjuler nogle problemer og ’snyder’ med det 

resultat, at de har svært ved at bestå prøven til sidst. 

Forskellige veje ind i AMU-grunduddannelsen – forskellige 

deltagerforudsætninger 

Der kan skelnes mellem 3 veje ind i uddannelsen;  
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1) Kursister, der selv financierer uddannelsen.   

2) Forsikrede ledige, der tager uddannelsen som del af deres 6-ugers selvvalgte 

uddannelse i første ledighedsperiode  

3) Ledige der tager uddannelsen som led i en uddannelsesplan udarbejdet af 

jobcentret.  

For den sidstnævnte gruppe er uddannelsen til rutebuschauffør i mange tilfælde 

kædet sammen med en jobgaranti, som betyder, at deltageren såfremt denne består 

sin uddannelse indenfor en afgrænset tidsperiode vil få tilbud om ansættelse.  

Skolerne har forskellig praksis omkring sortering af, hvem der optages på 

uddannelserne, og sorteringsmulighederne er også betinget af, på hvilke vilkår folk 

kommer i kontakt med uddannelsessystemet. Ledige med en jobplan, der deltager i 

forløb med jobgaranti vil typisk være gennem screeningforløb forud for 

uddannelsen, hvor det vurderes om de vil være egnede til beskæftigelse i branchen, 

og om de forventes at kunne gennemføre uddannelsen indenfor de fastsatte 

rammer, eller om de forud har brug for andre tilbud fx FVU. Kriterierne for 

egnethed vil variere alt efter udbuddet af arbejdskraft, således viser erfaringerne, at i 

perioder med stor mangel på chauffører sænkes kriterierne. 

De kursister, der deltager enten gennem 6 ugers selvvalgt eller egenfinansiering, er 

typisk ikke gennem screeningforløb. Repræsentanterne fra uddannelses-

institutionerne peger på, at der kan være stor forskel på kursisterne, og at de 

kursister, der har været gennem screening typisk klarer sig bedre i uddannelserne, 

end dem, der ikke har været igennem screeningforløb. På UC-plus, hvor man har 

indført screening af alle ledige, der kommer ind med jobplan i et jobgarantiforløb, 

har man lykkedes med at reducere frafaldet fra AMU-grunduddannelsen markant, 

således at gennemførelsesprocenten i dag ligger over 90 % (VK og HG). 

TUC tilbyde også forløb med jobgaranti. TUC fremhæver deres kontakt til branchen 

som væsentlig for deres succes med jobgaranti, og i flere tilfælde kunne TUC godt 

forestille sig, at der kunne gøres endnu mere for at få etableret forløb med 

jobgaranti. Især bliver der peget på, at nogle jobcentre kan være for tilbageholdende 

med at etablere forløb med jobgaranti:  

”Hvorfor er der ikke flere jobcentre, der er mere ambitiøse og har lyst til at lave flere jobs. Der er 

efterspørgsel på jobs, nogen af dem er selvfølgelig splitjobs, men der er også almindelige jobs. Det 

koster 31.000 kr for stort kørekort, 42.000 for jobgaranti, vi flytter dem rundt til der er et job - 

vi bruger de nødvendige kræfter på at skaffe dem et job.” (interview med konsulent).  
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Helt undtagelsesvist kan det ikke lade sig gøre at finde et job til en kursist, hvor der 

ellers var indgået aftale om jobgaranti. Det understreges, at jobgaranti ikke 

nødvendigvis betyder et job inden for branchen, og derfor udnyttes også kontakter 

uden for branchen i de tilfælde, hvor det kan være svært at få en deltager ansat i 

befordringsbranchen. Der fortælles om et eksempel, hvor den arbejdsplads, der 

havde aftalt at få en deltager i gang med et ansættelsesforløb, ringede skolen op og 

sagde, at deltageren havde afvist at gå op i bussen, fordi han synes den var for stor 

og var bange for at køre den. Derfor tog de så en samtale med ham om at kunne 

varetage handicapkørsel, og det viste sig, at han havde en ryglidelse, så han ikke 

kunne løfte maskinen, der kan hjælpe gangbesværede op ad trapper. De fik en aftale 

med et parfumefirma, men det viste sig han havde parfumeallergi, og en mulig aftale 

om rengøring på hospitalet kunne heller ikke lade sig gøre, fordi det var for hårdt 

fysisk for ham. Derfor måtte skolen til sidst gå tilbage til jobcentret og sige, at de 

ikke kunne indfri aftalen om jobgaranti: ”og der må jeg sige, at i de situationer er der stor 

forståelse for situationen, fordi jobcenteret ved, at vi gør, hvad vi kan for at løfte opgaven”). 

 

På kurserne deltager kursister, der er rekrutteret ad forskellige veje. Det vil sige, at 

der samtidig kan være selvbetalende og deltagere med jobgaranti. Nogle gange kan 

det være udfordrende for underviserne at skulle forklare en selvbetalende og dygtig 

kursist (der måske endda oplever, at undervisningen går for langsomt og kunne 

afvikles mere effektivt på kortere tid), at der er forskellige måder man kan deltage 

på. Og kursisterne med jobgaranti er der måske, fordi de i udgangspunktet ikke har 

så mange ressourcer som den, der betaler selv. 

5.2 Sproglige barrierer for gennemførelse af AMU-

grunduddannelsen  
De kursister, der deltager i AMU-grunduddannelserne, har en relativ høj 

gennemsnitsalder. Det betyder, at de der deltager i AMU-grunduddannelsen typisk 

har et længere arbejdsliv bag sig. Der er ikke nogen undersøgelser eller opgørelser, 

der kan give et systemetisk overblik over kursisternes faglige baggrunde. Der 

kommer i dag en del fra den øvrige transportsektor, dels taxa, dels godstransport, 

der har været ramt af finanskrisen med nedgang i beskæftigelsen til følge. Der findes 

kursister, der har været beskæftiget indenfor forskellige ufaglærte jobområder, men 

også faglærte og kursister med MVU og LVU baggrund. (Fem af deltagerne på et 

screeningforløb havde baggrund som henholdsvis biokemiker, postmedarbejder, 

metalsliber, taxachauffør og chauffør i flextrafik). En af de store udfordringer, der 

knytter sig til AMU-grunduddannelsen er at tilrettelægge en uddannelse, der 

tilgodeser de meget heterogene deltagerforudsætninger.  
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Udfordringer der knytter sig til begrænsede danskkundskaber  

Den hyppigst nævnte barriere for etniske minoriteter i busbranchen er 

danskkundskaber. Uddannelsen til rutebuschauffør forudsætter, at kursisterne er i 

stand til at forstå, tale, læse og skrive dansk. Ikke bare hverdagsdansk, men det særlige 

fagsprog, der knytter sig til branchen og også det særlige prøvesprog, der anvendes i de 

forskellige prøver. Det er vigtigt at bemærke, at der ifølge underviser ikke er 

sammenfald mellem fagsproget og prøvesproget. Dette vil blive uddybet senere. 

En af barriererne i forhold til at kunne gennemføre uddannelsen er begrænset 

sprogligt kendskab. Både manglende fagsprogbrug men også manglende 

’støttesprogbrug'. Det sidste henviser til, at nogle etniske minoriteter har et 

begrænset ordforåd. De mangler kendskab til danske ords dobbeltbetydninger og 

særlige vendinger, ligesom de mangler kendskab til mange af de begreber, der er en 

basal forudsætning for at tilegne sig stoffet.  

Uddannelsen til rutebuschauffør stiller også krav til kursisternes læse/stave-

kundskaber, og nogle er for læse-/stavesvage til at kunne gennemføre 

undervisningen.  

Læse/stave-problemer eller begrænset sprogligt kendskab – 

forskellige udfordringer, forskellige løsninger 

I de interview, der blev gennemført med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter 

i starten af projektet, blev det fremhævet, at chaufføruddannelserne var gode til at 

rumme deltagere med meget forskellige forudsætninger, fordi man var vant til at de 

danskere der tog uddannelsen kunne have svage læse/stave-egenskaber.  

Denne erfaring med kursister med begrænsede læse/stave-egenskaber har betydet, at 

man har udviklet undervisningsredskaber, fx højtlæsning i forbindelse med 

teoriprøven, der kunne imødekomme dette. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at 

disse redskaber måske ligefrem kan være kontraproduktive for nogle af de etniske 

minoritetskursister, der har begrænsede danskkundskaber. Der er en væsensforskel 

mellem ’danskere’ med læse-stave problemer og etniske minoritetskrusister med 

begrænset ordforråd, som handler om, at den første gruppe i mange tilfælde har et 

fundamentalt kendskab til vendinger og udtryk på dansk, herunder 

medbetydninger/dobbeltbetydninger af ord, som den anden gruppe ikke har.  Det 

bliver flere gange i interviewene med de etniske minoriteter fremhævet, at hvis man 

ikke er så god til at forstå dansk, har man brug for både at kunne høre og se/læse 

spørgsmålene til den teoretiske køreprøve, fordi man har brug for tid til at finde ud 

af, hvad ordene/begreberne betyder i den konkrete kontekst. Så faktisk kan de 

redskaber, der letter deltagelsen i den teoretiske køreprøve for danskere med 
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læse/stavevanskeligheder, være direkte kontraproduktiv for etniske minoriteter med 

begrænsede danskkundskaber. 

Underviserne fortæller, at de skal bruge en del mere tid på at forklare særlige ord: 

Der bliver i undervisningsmaterialet og prøverne brugt ord, som kan være svære at 

for deltagerne at forstå:  

”Vi skal bruge en del tid på at forklare ord som ’kutyme’ og lignende, og det kan være med til, at 

der i undervisningen bruges mere tid på de dansksproglige udfordringer, end det sådan set er 

hensigtsmæssigt. Vi prøver jo at tilrette undervisningsmaterialet løbende, og vi gør os meget umage 

med at bruge dagligdags ord uden at blive upræcise i betydningen.” 

Det praktiseres af mange elever at tage materialet fra TUR og overføre det til 

Google Translate, og flere af de interviewede kursister siger, de har stor glæde af det. 

Som det er med maskinoversættelser, er der det problem, at der ind imellem 

kommer nogle ret besynderlige bud på oversættelser. I de situationer er det vigtigt, 

at kursister selv er opmærksomme og spørger underviseren eller andre kursister, når 

de støder på et ’mærkeligt’ resultat. 

Prøvesprog vs. Praksissprog 

Flere af underviserne problematiserer det sprog, som undervisningsmaterialerne er 

skrevet i, og som bruges i formuleringerne af spørgsmålene til køreprøverne. De 

påpeger, at det er meget langt fra et almindeligt hverdagssprog og det sprog, der 

bruges på anlæggene. 

At undervisningsmaterialerne og køreprøverne anvender et særligt sprog 

(kancellisprog) medfører, at en del af den læring, der skal finde sted på uddannelsen, 

er at lære det særlige sprog. Dette opleves som en unødig ekstraudfordring, der ikke 

fremstår som noget nødvendigt eller noget, som kan omsættes i praksis. 

Konsekvensen er, at energien i undervisningen rettes det forkerte sted hen, og at 

underviseren får en ekstraopgave som oversætter.  

I forhold til undervisningen af de etniske minoritetskursister forstærkes 

problemstillingen af, at de ikke kan forudsættes at have et fuldt udfoldet støtte- eller 

skyggesprog. Det betyder, at en stor del af underviserens opgave består i at kunne 

oversætte og samtidig være meget reflekteret over sit eget sprogbrug og sine egne 

forklaringer. I de fleste tilfælde er denne opgave overladt til den enkelte underviser.   

Underviserne fortæller, at de håndterer problemstillingen med et svært tilgængeligt 

sprog i lærebøgerne udgivet af TUR ved at udvikle og anvende deres eget 

undervisningsmateriale. Underviserne fortæller, at de selvfølgelig gerne vil dele, men 
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at der ikke er nogen formelle rammer for vidensdeling eller udveksling af 

undervisningsmaterialer. 

På en af skolerne har man forsøgt at skabe en kollektiv ramme for arbejdet med 

støttesproget. Her har man i undervisernes kafferum ophængt en liste, hvor 

underviserne kan skrive de ord eller begreber, som de oplever at kursisterne har 

problemer med. På denne måde udveksler underviserne deres erfaringer og 

understøtter hinandens arbejde med at skabe bevidsthed om brugen af støttesprog i 

undervisningen. 

En anden måde at imødekomme de sproglige udfordringer i undervisningen på er at 

tilrettelægge en del af undervisningen som gruppearbejde. Dette understøtter, at 

kursisterne kan hjælpe hinanden. 

Tabu omkring begrænsede sprogkundskaber 

Udfordringerne, der knytter sig til kursisternes danskkundskaber, forstærkes af at 

netop sprogvanskeligheder for manges vedkommende kan være meget tabubelagt. I 

mange tilfælde kan det opleves som et individuelt nederlag at opdage, at man ikke 

har de fornødne sprogkundskaber til at gennemføre en uddannelse, på trods af, at 

man har været i Danmark i en længere periode. Oplevelsen på forhånd kan være, at 

ens sprogkundskaber er tilstrækkelige eller gode i en almindelig 

hverdagssammenhæng. Dette kan være medvirkende til, at nogle kursister ikke vil 

indrømme eller synliggøre, at de har problemer med at forstå, hvad der sker i 

undervisningen. Denne udfordring betyder, at underviserne har en opgave med at 

aflæse, om kursisterne forstår det, der bliver sagt i undervisningen, også i tilfælde 

hvor kursisten aktivt forsøger at skjule sin manglende forståelse. Selvom 

underviserne har en stor erfaring og er dygtige til at aflæse deres elever, fortæller de, 

at der er tilfælde, hvor elevernes manglende sprogkundskaber først opdages i 

forbindelse med køreundervisningen, hvor køreunderviseren har eleven på 

tomandshånd. Underviserne fortæller, at teoriundervisningen, der ofte foregår på 

store hold og i åbne værksteder, hvor der er mange kursister tilstede på samme tid, 

med meget forskellige forudsætninger og behov, og ofte også kursister der er på 

forskellige niveauer i undervisningen, kan gøre det nemmere for elever aktivt at 

skjule deres manglende sprogkundskaber.  

5.3 Udfordringer der knytter sig til uddannelseskulturer og 

skoleerfaringer 

Ansvar for egen læring 

En af de udfordringer, underviserne i transportuddannelserne oplever i forhold til 

nogle etniske minoritetskursister er, at de ikke indtager den rolle for ’den gode 
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kursist’ som uddannelseskulturen bygger på. I forhold til transportuddannelserne er 

’den gode kursist’ en, der engagerer sig i undervisningen på baggrund af et ønske om 

at blive en dygtig buschauffør, ønsker at forstå pensum og som tager ansvar for sin 

egen læring. Det sidste indebærer at kursisterne selv gør opmærksom på, hvis der er 

dele af stoffet de ikke har forstået, og ønsker at underviseren kommer med 

forklaringer eller eksempler, der kan fremmer forståelsen. Herudover er en ’god 

kursist’ en der imødekommer branchens krav til mødestabilitet, det vil sige møder til 

tiden og passer deres undervisning.  

Underviserne fortæller, at nogle af kursisterne kommer med nogle erfaringer om og 

forventninger til, hvad det vil sige at gå i skole, som ligger meget langt fra de 

forestillinger om ansvar for egen læring, der præger det danske uddannelsessystem, 

både på grundskole- og erhvervsskoleniveau og i AMU-systemet. Deres erfaringer 

med undervisning bygger på en tradition om udenadslære og på en forventning om, 

at det er underviserens ansvar, at de får den viden, der er nødvendig. Dette har en 

række problematiske konsekvenser. Dels betyder det, at de lægger ansvaret for 

læringen over på underviseren og ikke anerkender deres eget ansvar for at opnå den 

tilstrækkelige viden. I nogle tilfælde oplever underviseren, at kursister føler sig 

forurettede, hvis de ikke består deres prøver og mener, at det er underviserens skyld. 

Dels betyder det, at nogle kursister bevidst forsøger at skjule, at de ikke forstår, hvad 

der sker i undervisningen, og direkte adspurgt nægter, at de har 

forståelsesproblemer. Underviserne giver udtryk for, at dette både kan skyldes 

generthed og stolthed, men at det ofte bygger på en overbevisning om, at det er 

underviseren de snyder, når de lader som om de forstår undervisningen selvom 

dette ikke er tilfældet. 

En af de forklaringer underviserne kommer med er, at nogle af de etniske 

minoritetskursister er mere optaget af bare at bestå, end de er af at lære det, de skal 

bruge i erhvervet. De fortæller, at dette for nogens vedkommende skyldes, at de 

alene går op i den status et chaufførjob vil give (fx fast arbejde og en uniform) og 

ikke interesserer sig for den faglighed der knytter sig til jobbet (at være en dygtig 

chauffør). Andre kan være så bekymrede for at bestå, at de på forhånd opgiver at 

lære det nødvendige stof og alene fokusere på at opfinde systemer, så de kan 

komme nemmest muligt gennem uddannelsen og prøverne. Dette bliver i nogle 

tilfælde understøttet af at der blandt nogle af de etniske minoriteter er en udpræget 

støtte- eller hjælpe-kultur, hvor de gør alt hvad de kan for at bære hinanden igennem 

kurset. Ikke ved at sikre at alle forstår stoffet, og lære det der er nødvendigt, men i 

stedet ved at hjælpe hinanden til netop at omgå at lære stoffet. Underviserne 

understreger, at det ofte tager mindst lige så meget energi, opfindsomhed og 
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lærenemhed at omgå undervisningen og prøverne, som det ville gøre, hvis 

kursisterne i stedet koncentrererede sig om at lære det de skal.  

”Nogle af dem bruger meget energi på, hvordan kan jeg snyde mig igennem det her. Vi har 

eksempler på, at der er nogle der kommer igennem en teoriprøve ved bare at kigge på den foran, der 

viser med blyanten om det er ja eller nej. Det falder de så igennem på, når de skal til at formulere 

sig, så det nytter ikke rigtig noget. De skal lige lære, at det er meget nemmere at lære det end at 

lære det udenad. Og når der bliver lavet evaluerende prøver vil vi gerne se det hele, de får ikke lov at 

rette deres egne prøver.” 

 

Underviserne fortæller, at det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på, at 

deltagerne er engagerede i undervisningen, og det kræver at underviserne forholder 

sig bevidst til de forskellige mulige undervisningsformer.  

”Selvom mange af dem måske umiddelbart ville følge sig bedst tilpas med, at vi som undervisere 

stod og gennemgik stoffet hele tiden og spurgte dem for at checke deres forståelse, så ved vi jo godt, at 

det bringer dem slet ikke derhen, hvor de kan komme helskindet ud i den anden ende. Vi skifter 

derfor hele tiden mellem undervisningsformerne, og på den måde satser vi på at kunne nå de fleste, 

fordi det også frigør noget tid, så vi kan hjælpe dem, vi kan se har det sværest med det. Vi bruger 

meget det med at få dem at hjælpe hinanden. Vi bruger en del tid på at få holdet funktionsdygtigt, 

det kan der godt gå et par dage med. Vi sammensætter så grupperne, hvor vi gerne vil have nogle 

stærke og svage i samme gruppe.” 

 

En anden underviser tilføjer, at deltagerne ofte hjælper hinanden i deres ’naturlige’ 

grupper (etnisk, nationalt, sprogligt), og det anses kun for en styrke, selvom 

underviserne, så også nogle gange kan have svært ved at afkode, hvad der bliver talt 

om i gruppen, hvis det foregår på et andet sprog. Underviseren peger også på, at der 

også er en gevinst for branchen i, at deltagerne arbejder i grupper på uddannelsen og 

kommer til at se styrken i det:  

”Det er også en styrke ude i branchen, at de på skolen har arbejdet i grupper og har hjulpet 

hinanden, for når de så kommer og sidder ude på garagerne med alle slags mennesker med alle 

hudfarver, så er de blevet vænnet til teamwork, det kan de tage med her fra os.” 

Tidsforståelser 

En anden udfordring, der nævnes af underviserne, er forskellige opfattelser af tid. 

Det er ikke alle kursisterne, der har det samme forhold til tiden og samme forståelse 

af nødvendigheden af punktlighed som undervisningen er tilrettelagt efter. 

Underviserne nævner eksempler på kursister, der kommer timer eller dage for sent 

og forventer, at undervisningen kan tilrettelægges efter dem, når de dukker op.  

AMU-grunduddannelsen er imidlertid et ret stramt struktureret forløb, som kræver 

en del logistik for, at alle kursister skal komme igennem både teoriundervisning og 

køreundervisning. For at denne planlægning skal hænge sammen, er undervisningen 
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afhængig af, at kursisterne deltager i den planlagte undervisning og er punktlige i 

forhold til at overholde de forskellige aftaler. Derfor kan de forskellige 

tidsforståelser give store udfordringer i uddannelsen. (Dette vil ligeledes gøre sig 

gældende i erhvervet, hvor netop rettidighed er en af de egenskaber, der 

kendetegner en god chauffør). 

Underviserne fortæller også om, hvordan de oplever, at der disponeres meget 

forskelligt over tiden, når der gives frie muligheder i undervisningen: 

”Et eksempel kan være, at vi kommer og siger til dem: her skal I bare se, I har en time til at lave 

det her. Nogle går så og holder en lang pause og kommer tilbage efter et kvarters tid og når det 

ikke, andre går i gang og skynder sig at blive færdige.”    

Manglende skoleselvtillid og utryghed 

En af de ting, der er slående ved chaufføruddannelsen, er heterogeniteten i 

deltagergruppen, ikke kun når det kommer til etnisk eller kulturel baggrund, men 

også når det kommer til erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund.  

Der er nogle af kursisterne, der er relativt uddannelsesfremmede. Nogle oplever det 

at være i uddannelse som at være på udebane, hvor de mangler den tryghed, der er 

forbundet med hverdagen og med at udføre det arbejde, man har erfaring med. Og 

der er nogle, for hvem uddannelse giver associationer til dårlige erfaringer fra 

tidligere skolegang, og som er i uddannelsen af pligt eller tvang snarere end af lyst.   

Undervisningssituationerne kan i disse tilfælde virke meget grænseoverskridende og 

måske ligefrem angstprovokerende på nogle kursister. Derfor er det afgørende, at 

underviserne formår at skabe trygge læringsmiljøer, hvor kursisterne føler sig 

anerkendt og ikke føler sig talt ned til, eller udstillet som dumme. Dette gælder 

uanset etnicitet.  

En kursist giver udtryk for, at det er ekstremt frustrerende at få at vide af 

underviseren, at en opgave er nem at løse, når hun nu har svært ved at løse den, 

episoden udløser vrede overfor det, der opleves som en meget nedladende 

underviser. Andre kursister udtrykker stor tilfredshed med underviserne, hvor der 

især lægges vægt på deres tålmodighed, når der skal forklares ting, der opleves som 

svære at forstå. Det tyder samlet set på, at der er stor sårbarhed hos en del kursister i 

forhold til oplevelsen af selve undervisningssituationen. De kan opleve en form for 

dobbelt fremmedhed: I forvejen er de fremmede kulturelt og sprogligt, og til dette 

lægges så fremmedheden i forhold til en uddannelseskultur, der for de fleste også er 

meget fremmed. 
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Hos underviserne udtrykkes der bevidsthed om det sårbare udgangspunkt blandt 

kursisterne. En underviser siger:  

”Vi får en jo en del, der er blevet afvist på flere andre uddannelser, og ikke mindst for de etnisk 

fremmede giver det nogle særlige udfordringer. Vi synes det faktisk lykkes at flytte dem. De lærer 

os godt at kende og på den måde kommer vi tæt på især dem, der er her i længere tid, fordi de har 

brug for mere tid. Vi synes også de knokler med det - de er aktive hele dagen, de lærer hos os, at de 

selv skal knokle, det er ikke underviseren der står og fortæller det hele for dig. Hvis kurset er slut 

og de ikke har bestået, beroliger vi dem med, at de bliver ikke smidt ud, vi sætter dem i gang igen, 

så det ender med at de kommer ud her fra som chauffører.” 

Underviserroller 

Underviserne giver udtryk for, at elevernes opfattelser af underviseren og dennes 

autoritet har ændret sig. De oplever, at kursisterne er blevet mere krævende og for 

nogles vedkommende også mere uselvstændige. De skelner ikke mellem kursister 

med forskellig etnicitet, men giver udtryk for, at det er en generel problemstilling. 

De fortæller, at dette også afspejler sig i, at respekten for underviseren har ændret 

sig, og at de i dag i højere grad end tidligere forventes, at de stiller sig til rådighed for 

deltagerne. Ændringen i kursisternes indstilling til underviserne betyder, at de som 

undervisere ikke længere har autoritet i sig selv, men at de skal gøre sig fortjent til 

respekt. 

Etniciteten spiller derimod en rolle i forhold til, hvordan man kan opnå denne 

respekt. I forhold til de etniske minoritetskursister bidrager det til respekt for 

underviseren, hvis kursisten kender nogen, der tidligere har haft underviseren, og 

har haft gode erfaringer med ham eller hende. Underviserne er i forskellig grad 

opmærksomme på at bruge dette ’netværk’ aktivt når de skal skabe relationer til nye 

kursister:  

”Netværk betyder utrolig meget for dem. Det er noget i forhold til at kunne referere til tidligere 

deltagere vi har haft. Vi har nogle gange en, der kommer og siger: Du har jo haft min fætter, han 

kom igennem kurset, nu skal du også bare sørge for jeg gør det. Og netværket betyder også rigtig 

meget for dem, når de skal ud og finde et arbejde, ja det gør netværk vel altid, men det virker som 

om det er helt afgørende for deres muligheder.”  

 

Underviserne fortæller, at kontakten mellem undervisere og kursister generelt er 

god, men at de også nogle gange skal træde varsomt. ”Vi skal virkelig passe på med 

humor og ironi, det kan blive opfattet helt anderledes end det var tænkt, og der kan vi komme til at 

træde nogle over tæerne helt uden hensigt.”  

 

Der fortælles også om, hvordan underviserne flere gange har været ude for klager, 

hvor nogle foreninger på deltageres vegne har klaget over, at undervisningen ikke er 
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gennemført, så deltageren har kunnet bestå prøven. I de tilfælde – og de er heldigvis 

ikke så mange – kan underviserne komme til at opleve det som et overgreb, når de 

ellers føler, de gør hvad de kan for at hjælpe kursisterne igennem kurset.  

Brugen af cases i undervisningen 

I flere af undervisningssituationerne anvendes der gruppearbejde, som tager 

udgangspunkt i cases. Dette gælder både i AMU-grunduddannelserne men også i 

flere af de efteruddannelsestilbud informanterne har erfaringer med. De giver udtryk 

for, at nogle af casene imidlertid bliver formuleret så abstrakt, at det bliver svært at 

tage udgangspunkt i sine egne erfaringer, når opgaven skal løses. En af 

informanterne fortæller om sine erfaringer fra et kursus under initiativet ’Chauffør 

med karakter’, at drøftelserne om, hvad det vil sige at være verdens bedste chauffør, 

bliver så abstrakt, at det ikke giver mening. I stedet efterlyses, at der i 

undervisningen tages udgangspunkt i specifikke situationer, som giver deltagerne 

mulighed for direkte at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer eller holdninger til, 

hvordan en given problemstilling kan og bør løses.  

Den samme problemstilling gjorde sig gældende i en af øvelserne af den 

observerede undervisning. Øvelsens meget abstrakte formulering resulterede i, at 

kursisterne i det meste af øvelsestiden stort set ordret gentog de formuleringer, de 

havde hørt i undervisningen uden nogen diskussion af, hvad formuleringerne betød, 

og hvad det ville sige i praksis. Det var først meget sent i gruppearbejdet, at 

deltagerne begyndte at inddrage deres egne erfaringer i en fortolkning af, hvad det i 

praksis betyder at indgå i gode relationer til fx passagerer, kolleger og overordnede, 

og hermed blev muligheden for konkret at inddrage deltagernes særlige erfaringer i 

en vis udstrækning begrænset af en for abstrakt opgaveformulering. En af 

kursisterne fremhæver et konfliktløsningskursus, afholdt af politiet, som et særligt 

vellykket eksempel på undervisning, hvor deltagerne kunne anvende deres erfaringer 

i undervisningen om, hvordan man forebygger eller løser konflikter med passagerer. 

Her opstillede underviseren konkrete scenarier, og deltagerne skulle hver især 

fortælle, hvordan de ville reagerer i situationen og hvorfor, og på baggrund af disse 

fortællinger i skulle de i fællesskab drøfte, hvordan man bedst ville kunne forebygge, 

afværge eller håndtere konflikter i den pågældende situation. Denne 

undervisningsform gav kursisterne en fælles forståelse af de forskellige 

fortolkninger, der kunne være af situationen, og hermed en forståelse for, hvorfor 

man kan være tilbøjelig til forskellige reaktioner på de samme situationer.  

Dette peger på, at det ikke er uden betydning, hvordan underviseren formulerer de 

cases/problemstillinger, der arbejdes med i undervisningen, men at nogle typer af 

formuleringer understøtter, at kursisterne får blik for forskellige måder at fortolke 

og derfor også at håndtere situationen på. 



46 
 

5.4 Undervisernes kompetenceudvikling 
En af de udfordringer, der knytter sig til etniske minoriteters fungeren i 

uddannelserne og undervisningen generelt, handler om undervisernes muligheder 

for kompetenceudvikling, efteruddannelse og videndeling.  

Underviserne fortæller, at de efteruddannelsesmuligheder, de har til rådighed, er de 

tilbud der udbydes af TUR. De fortæller samtidig, at videre- og efteruddannelse af 

underviserne ikke er noget der altid prioriteres lige højt på 

uddannelsesinstitutionerne, og at det generelt er svært at få mulighed for at deltage i 

videre- og efteruddannelse. Dette forklarer de med, at der alene er de undervisere på 

uddannelsesinstitutionerne, der skal til at gennemføre den planlagte undervisning, 

hvorfor fravær i forbindelse med videre- og efteruddannelse kan være problematisk. 

De fortæller også, at de desværre ofte oplever, at opslåede efteruddannelsestilbud 

aflyses grundet for få tilmeldte deltagere. Endeligt fortæller de, at nogle af de 

undervisere, der måske i særlig grad kunne have behov for videre- og 

efteruddannelse, ikke selv har denne opfattelse, og at det derfor tit er de samme 

(begrænsede antal) undervisere, der er tilbøjelige til at være opsøgende og 

efterspørge videre- og efteruddannelse. 

TUR udbyder forskellige former for videre- og efteruddannelsestilbud til 

underviserne. Dels egentlige kurser indenfor de områder, der undervises i på 

uddannelsesinstitutionerne. Dels en årlig fælles erfa-konference for undervisere 

indenfor godstrafik og bus. Uddannelsestilbuddene drejer sig typisk om 

opdateringer omkring nye regler og love. 

Formålet med den årlige Erfa-dag er dels at tage drøftelser op om særlige temaer, 

der er relevante på tværs i branchen, dels at få underviserne samlet og til at tale med 

hinanden. Temaet på erfa-dagen 2012 var den obligatorisk efteruddannelse. 

Formålet var at diskutere, hvordan efteruddannelsen skal tilrettelægges nu, når man 

har kørt i 5 år og de kursister, der tidligere har været igennem forløbet kommer 

tilbage.  TUR lagde op til, at de lovpligtige efteruddannelser pædagogisk skal tage 

udgangspunkt i deltagernes erfaringer, og at uddannelsestilbuddet skal udvikles fra 

forelæsning om regler til erfaringsbaseret repetition og gennemgang af de nye regler. 

Det samme gælder kurset i førstehjælp som indgår som fast 4 timers moduler. 

De fagunderviserkurser som TUR oplever, der er efterspørgsel på, er typisk kurser 

om køre-hviletid, energiøkonomisk kørsel og konflikthåndtering. 

De ’bløde’ temaer, som for eksempel, hvordan man som underviser håndterer 

meget heterogene deltagere/kursister, er ikke noget man har haft fokus på i TUR. 

Det er de enkelte skoler selv, der har sat fokus på det. I forhold til kurser med 
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eksplicit fokus på for eksempel voksenpædagogik eller didaktik er dette heller ikke 

noget, TUR har haft fokus på. Her forventes det at skolerne benytter sig af andre 

kursusudbydere. 

Noget af det der problematiseres af underviserne er, at der ikke stilles formelle krav 

om opkvalificering af underviserne på transport-uddannelserne. Samtidig 

understreges det, at er ikke er nogen der tjekker op på, om de formelle krav til 

undervisernes kvalifikationer bliver overholdt. Dette er imidlertid under forandring, 

da Trafikstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny bekendtgørelse, som stiller krav 

til underviserne og deres videre- og efteruddannelse.  

Skolerne kan have forskellige strategier for rekruttering af undervisere. Der satses 

bredt rundt på at have undervisere med brede kompetencer, og det prioriteres at 

have undervisere, der kan være gennemgående på de enkelte kurser. For eksempel 

har TUC en bevidst rekrutteringsstrategi, hvor undervisere skal have erfaring fra 

branchen, være køreundervisere og helst også have noget pædagogisk 

efteruddannelse. Udover underviserne prioriterer TUC også at have sælgere (der er 

betegnelsen for konsulenterne på TUC), der har stort netværk og kompetencer 

inden for branchen. 

5.5 Uddannelsesdeltagere med etnisk minoritetsbaggrund 
 

”Vi har udfordringer, men de er også positive: en fyr fra Pakistan, der har været her mange år og 

måske arbejdet inden for rengøringsbranchen, han skal så omskoles og kommer her. Han viser den 

samme stolthed for sit fag, som vi har af vores eller de fleste andre med en lang uddannelse, det er 

meget sjældent vi ser det hos de danske chauffører. Han er chauffør med hud og hår, og de praler af 

det. Hvis du har en dansk murer, så er han chauffør det indtil han kan få arbejde inden for 

byggeriet igen. Vi har en her i øjeblikke fra Congo, han kommer en time før og er klædt som 

buschauffør, og han går først, når de er nogen der siger han skal gå igen.” 

 

Ovenstående citat fra en underviser beskriver den entusiasme, underviserne kan 

opleve i mødet med etniske minoriteter i uddannelserne. Underviserne understreger, 

at der selvfølgelig også er oplevelser med, hvordan det kan være rigtig svært at 

motivere nogle deltagere. Men det med den faglige stolthed understreges flere gange 

i samtaler med underviserne. De beskriver også, hvordan stoltheden formidles 

videre, og hvordan deltagernes familier synes det er fint, at far har fået stort 

kørekort og kan køre bus og nu har fået et fint arbejde som buschauffør. 
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Vi vil i dette afsnit sammenfatte nogle af de interviews, vi har haft med deltagere på 

kurserne. Det gør vi for at give plads til deres fortælling om oplevelsen, mens de er i 

gang med selve uddannelsen. 
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Ahmet er 23 år og fra Tyrkiet. Han har været i Danmark i 13 år. Hans mor er 
sygeplejerske og hans far var ejendomsmægler. Hans ene søster er folkeskolelærer, 
den anden søster er sosu-hjælper. Ahmet har gået godt et semester på Københavns 
Universitet, hvor han læste matematik. Han stoppede med studiet i februar 2012. 
Han forklarer, at han lige i øjeblikket ikke var motiveret til at læse matematik, han 
kunne godt følge med og synes ikke det var svært. Dog krævede studiet en stor 
indsats med rigtig mange timers læsning, og han følte ikke det var lige nu, han ville gå 
videre i det spor. Han spiller musik nogle gange om ugen, det vil han fortsat 
prioritere at have tid til. Det betyder meget for ham, at levere en indsats, så han 
består sin eksamen med et godt resultat. Han tror, at han vil vende tilbage til 
universitetet på et tidspunkt, enten på matematik eller et andet naturvidenskabeligt 
fag. 
Han har arbejdet i nogle år som chauffør ved postvæsenet en gang om ugen, og i 
ferier m.m. på fuld tid. Han kan ikke få fast job i posten, og besluttede sig til at køre 
bus, fordi han troede der ville være bedre chancer for arbejde som buschauffør. Han 
kan godt lide at køre, især at køre de store biler, som han har erfaring med fra posten. 
Han kan godt lide chaufførarbejdet, ”fordi det er frihed under eget ansvar”. 
Han kendte ikke på forhånd noget særligt til branchen. Han har en god ven som 
arbejder som buschauffør, men han har ikke direkte spurgt ham til råds ift 
uddannelsen eller arbejdet.. Nogle dage før havde Ahmet dog snakket med en 
bekendt om arbejdet, og han var glad for det, og Ahmet havde fået lidt mere konkret 
indtryk af arbejdet. 
Ahmet mener nok, at jobmulighederne generelt er ok, men lige nu ser det vist ikke 
sådan ud, siger han. Han er fortrøstningsfuld i forhold til at finde job. Han vil ikke 
skrive ansøgninger - han har gode erfaringer med bare at møde op og tale med folk, 
og at det ikke er svært for ham at finde job. Han lægger vægt på, at han også vil 
kunne henvise til, at han har erfaring med at køre som chauffør. Han vil også lægge 
vægt på, at han er meget fleksibel med arbejdstiderne – han er forlovet, men har ikke 
børn. 
Han tænker om arbejdet som buschauffør, at han vil se, hvordan tingene udvikler sig. 
Han siger, at arbejdet måske på længere sigt godt kan blive kedeligt, efter 10 år 
måske. Men man skal jo også have kontakt til de andre chauffører, og man kan også 
godt lægge nogle sociale ting ind i arbejdet, for eksempel sige god dag og farvel og 
hvor man kører henne, måske også lave lidt sjov. 
I forhold til undervisningen, synes han, at han har relativt nemt ved det. Han er 
rimelig fortrøstningsfuld med hensyn til teoriprøven dagen efter, fordi de har lavet en 
række gamle prøver, og han har kun haft en eller to fejl. 
Han ville gerne have, at uddannelsen kunne tages på kortere tid. Han lægger vægt på, 
at han betaler selv, mens andre får det betalt. Derfor burde det være muligt for ham 
at tage kørekortet på den tid, det er nødvendigt for ham. 
Han synes, at tilrettelæggelsen af undervisningen, hvor de om formiddagen hver især 
sidder ved computeren og får gennemgået stoffet og derefter om eftermiddagen skal 
arbejde med det i grupper, bare gentager stoffet. Han behøver ikke gentagelserne 
synes han. Han kunne godt tænke sig noget mere selvstudium, for eksempel at få 
noget med hjem han kunne arbejde med. Det er ikke fordi, at han er modstander af 
gruppearbejde, han synes det er ok, at de for eksempel arbejder sammen om 
ruteplanlægning. Han kan godt lide arbejdsformen i grupper, men han synes også det 
kan være et problem, at de er på så forskelligt niveau. 
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Ahmet er ikke nogen helt typisk deltager på 6 ugers AMU-grunduddannelse til 

buschauffør. Han har tydeligvis nogle stærke ressourcer i forhold til sprog (taler og 

læser flydende dansk) og i forhold til at tilegne sig boglig viden. Hans egen vurdering 

af, at han har betydeligt lettere ved stoffet på kurset end de fleste andre deltagere, er 

formodentlig rigtig. 

 

Men kan samtidig nok ikke afskrive ham som et så specielt tilfælde, at der ikke er 

noget at lære af hans historie set i forhold til overvejelser om uddannelse og 

rekruttering til budchaufførfaget. Ahmet har ikke jobbet som buschauffør som 

indlysende livslangt karriereperspektiv, men han er omvendt ikke heller ikke 

overbevist om, at arbejdet som buschauffør bare er noget helt midlertidigt indtil han 

for eksempel finder motivationen til at genoptage universitetsstudiet. Han har taget 

et bevidst valg (og selv betalt uddannelsen), og valget bunder i en glæde ved at køre 

som chauffør, som han har erfaringer med fra posten. Han kan godt lide tanken om 

et arbejde med ’frihed under eget ansvar’, hvilket man kan opfatte som en 

tilkendegivelse af, at chaufførjobbet ikke er detailstyret som for eksempel meget 

operatørarbejde i industrien m.v. I forhold til hans aktive valg af orientering mod at 

blive buschauffør, fremstår det anderledes end for en række af de etnisk danske 

deltagere, der vælger uddannelsen, når jobsituationen på det pågældende tidspunkt 

er dårlig inden for deres branche. 

 

Hans lidt flygtige kendskab til branchen gennem bekendte er givetvis også 

medvirkende til hans valg, og for deltagere, der selv vælger og betaler uddannelsen, 

vil der oftere være en personlig vej ind i branchen. Der er flere af dem, der ikke selv 

betaler og enten deltager med jobgaranti eller på opfordring fra jobcenter om at 

vælge uddannelsen som gratis 6-ugers uddannelse, som ikke har en mere konkret 

motivation for at tage uddannelsen. 

 

Når Ahmet finder uddannelsen for lang og med for mange gentagelser, hænger det 

sammen med hans boglige ressourcer – og som han selv siger, også med at han selv 

betaler for uddannelsen. Han har som sådan ikke noget konkret at udsætte på 

undervisningen (altså udover, at det går for langsomt og er med for mange 

gentagelser), og han synes principielt godt om gruppearbejde (om end hans 

bemærkning om, at der jo er meget store niveauforskelle, antyder at han ikke 

konkret synes det har været særligt udbytterigt for ham). 

 

Ahmet’s synspunkter vedrørende længden på uddannelsen, vil en række deltagere 

formodentlig kunne dele – hvad enten det så er deltagere som Ahmet, der gerne 

ville have kunne have taget kørekortet på kortere tid. Eller om det er deltagere, der 

kunne tænke sig en fleksibilitet i forhold til lige at få nogle flere dage (eller flere 
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uger) i planlægningen af deres uddannelsesforløb. Så selvom Ahmet er en 

ekstraordinær bogligt stærk elev (der altså heller ikke har nogle problemer med 

kørslen), kan hans synspunkter om en fleksibel tilrettelæggelse, godt rejses som en 

generel udfordring til ’systemet’. 

 

Ahmet’s konkrete indvendinger om for mange gentagelser i gennemgang af stof 

(stoffet bliver gentaget i forskellige organiseringer af undervisningen), bør også tages 

i betragtning. Det er dog fra undervisernes side et bevidst valg af skift mellem 

undervisningsformer, hvor det samme stof bliver behandlet i selvstudium ved 

computeren og i gruppearbejde. 

 

 

 
 

Mehmet kommer oprindelig fra Tyrkiet, er 47 år gammel, har været 24 år i Danmark. 
Han har igennem en årrække været selvstændig og drevet cafe og restaurant, har nu 
været arbejdsløs i 6 måned. 
Han fortæller, at han trængte til et brancheskifte, han synes restaurationsbranchen 
kører lidt stille i øjeblikket, og han ville gerne prøve noget nyt. Han har stort kørekort 
fra Tyrkiet og har kørt som lastbilchauffør i en årrække i Tyrkiet. 
Samtidig siger han på et konkret spørgsmål om, hvorfor det så skulle være 
buschauffør, at han ikke havde tænkt på det selv, det var a-kassen der fortalte ham 
om det og om, at man kunne få den 6 ugers betalte uddannelse. 
Mehmet fortæller, at han har et godt kendskab til busbranchen, primært gennem en 
ven, der arbejder hos Movia. Hans ven er meget tilfreds med arbejdet, og vennen vil 
godt anbefale Mehmet til arbejdsgiveren. Dog siger Mehmet, at han ikke helt ved, 
hvordan mulighederne er for at få arbejde i branchen i øjeblikket. 
I forhold til uddannelsen siger Mehmet, at det generelt er ’fint og ok’ at være der. 
Han er dog utilfreds med, at der er ord og sprog, han ikke helt forstår.  
Det betyder, at han kommer til at give forkerte svar på spørgsmålene, og han mener, 
at det er fordi de ikke får forklaret tingene, så han forstår dem. Måske kunne de 
forklares på en anden måde, siger han- ’Jeg er jo ikke født i Danmark og taler ikke 
perfekt dansk’ (han fortæller også, at hans eneste bekymring i forhold til arbejdet som 
buschauffør er, om kommunikationen med folk kan blive svær.) Han synes lærerne er 
flinke til at svare, når han spørger, men det er mere nogle ’måder at sige tingene på’, 
han ikke forstår. Der er derfor hele tiden en del ting, han er usikker på, og selvom 
han bruger Google Oversæt, får han det oversat til et ord på tyrkisk, der heller ikke 
rigtig giver mening for ham. 
Mehmets sproglige udfordringer har gjort, at han også har siddet om aftenen og læst 
på stoffet, selvom han har været meget træt – han synes det er lange dage på skolen. 
Han føler, at de er en del med de samme sproglige problemer som ham selv, og han 
har været glad for at snakke med de andre og arbejde i grupper, hvor de har kunnet 
hjælpe hinanden. Han siger, at man jo skal huske på, at selv om de har boet i landet i 
mange år, kommer de fra en helt anden kultur. 
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Mehmets valg af at tage uddannelsen til buschauffør markerer et skifte væk fra 

restaurationsbranchen, som han har arbejdet i igennem mange år, herunder en del år 

som selvstændig. Han har et positivt kendskab til branchen, men den konkrete 

orientering mod branchen kom igennem kontakten med a-kassen, der fortalte ham 

om uddannelsesmuligheden. Denne adgang er almindelig for mange: trods et 

positivt kendskab til branchen, skal der den konkrete præsentation af 

uddannelsesmuligheden til i kontakt med a-kasse eller jobcenter – og formodentlig 

herunder også en præsentation af rimeligt positive jobmuligheder. 

 

Mehmet har været i Danmark i mange år, men er selv bevidst om, at han ikke har 

helt nemt ved det danske sprog (han er kommet til Danmark som voksen). Han 

oplever en del problemer med bestemte ord og vendinger på uddannelsen, og det 

ville måske være nærliggende at henføre disse til hans generelle sproglige 

udfordringer. Imidlertid beskriver han, at det ikke så meget er den direkte 

oversættelse af de enkelte ord, der er problemet (som når han bruger Google 

Oversæt). Der er snarere nogle måder ordene indgår i sammenhænge på, og 

formodentlig henviser han til ord og vendinger, der ofte set udefra kan virke 

ulogiske, når de bliver brugt i den konkrete sammenhæng. Mehmet har arbejdet 

hårdt for at kunne bestå teoriprøven, der ligger dagen efter interviewet med ham. 

Han er nervøs for prøven, og det skyldes netop problemet med ’mærkelige’ ord og 

vendinger. 
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Ehrens historie minder på flere måder om Orhans. Han har ikke helt de samme 

sproglige udfordringer i forhold til at tale og forstå dansk (han kom til Danmark 

som 14-årig). Men alligevel er problemerne med at forstå ord og vendinger på 

uddannelsen meget lig dem, Orhan har beskrevet. Også erfaringen og glæden ved at 

køre som chauffør deler han med Orhan (og Ahmet). Og fælles med Ehren er også, 

at det er ved den konkrete fremvisning af muligheden for at få betalt uddannelsen, 

at de får øjnene op for det som en mulighed.  

 

Ehren er fra Tyrkiet, han er 44 år og har været i Danmark over 30 år. 
Han har arbejdet på Grønttovet, på lager, kørt varer, og selv haft selv haft 
forretninger, herunder bestyret kiosker. Han har gået det sidste år i Folkeskolen i 
Danmark: ’Jeg har kun gået lidt i skole i Danmark, hvis jeg havde været mere i skole i 
Danmark havde jeg jo ikke været her, vel?’, siger han. 
Han er kommet på uddannelsen efter han havde gået arbejdsløs i 6 måneder og blev 
præsenteret for muligheden for retten til et 6-ugers kursus: ’og det lød godt med bus 
fordi det lige svarede til de 6 uger.’ Samtidig udtrykker han stor glæde ved at køre bil, 
og han har prøvet alle former for bilkørsel siger han, og arbejdet som chauffør af 
flere omgange. Han har valgt at specialisere sig i handicap-kørsel, han kan godt lide 
tanken om friheden og afvekslingen – man har ikke den samme rute hele tiden. Han 
kunne også godt tænke sig at køre med skolebørn. 
Han kender branchen gennem en nabo, der har kørt handicapkørsel i mange år, og 
synes det lyder godt ud fra, hvad naboen har fortalt. 
Ehren synes, der er en del ting på uddannelsen, der er svære. Han synes de er mange 
spørgsmål, han ikke forstår. Spørgsmålene er meget forvirrende, det er måske ikke de 
enkelte or, men betydningen af dem. Han synes ofte de er underligt, at man bruger 
nogle bestemte ord til at beskrive nogle ting med. 
Især i starten var det meget forvirrende, han skulle vænne sig til det hele med at være 
på uddannelse osv. Det var også svært at begynde med alt det tekniske inde i bilen, 
bremser og trykluft m.m. 
Ehren synes, at langt det meste har han lært ved selv at sidde ved computeren. 
Selvfølgelig har læreren også fortalt lidt, men det meste har været ved selv at sidde og 
køre programmet igennem. Gruppearbejdet har også været ok, fordi der kan de 
hjælpe hinanden. 
Han regner med, at der er fifty-fifty procents chance for, at han består teoriprøven. 
Hvis han består, ’vil jeg være lidt stolt, hvis jeg får kørekortet er det flot, så jeg har det 
i lommen også til næste år’. 
I forhold til at få et arbejde har han ikke gjort sig så mange tanker. Han regner med, 
at det drejer sig om at kigge på selskabernes hjemmesider og så sende en ansøgning. 
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Kapitel 6: Udfordringer forbundet med at fungere i 

arbejdet som buschauffør 

De faktorer, der har betydning for disse relationer, og som dermed har betydning 

for, hvordan de etniske minoriteter fungerer i arbejdet som buschauffør, er: 

- Kommunikation, dels fælles forståelser af hvilke medier der bruges til 

kommunikation og dels evnen til at forstå, hvad hinanden mener med det, 

der bliver sagt 

- Rummelighed: at der er en oplevelse af, at der er plads til alle og at den 

enkeltes grænser bliver respekteret. 

- Rammer der understøtter, at man lærer hinanden at kende  

- Forståelse for arbejdets og arbejdsmarkedets organisering  

6. 1 Udfordringer der knytter sig til kommunikation 

Forskellige kommunikationskulturer  

De fleste informationer, der skal ud til medarbejderne, kommunikeres skriftligt. 

Dels foregår en del af introduktionen til arbejdspladsen ved, at nye medarbejdere får 

udleveret en medarbejderhåndbog, som orienterer om arbejdspladsens 

personalepolitik mv. Dels videregives en stor del af de daglige informationer 

skriftligt, for eksempel via opslag på opslagstavler. Endeligt er for eksempel 

MOVIAs Rejsehåndbogen et helt centralt redskab i chaufførarbejdet. Omfanget af den 

skriftlige kommunikation betyder, at man som chauffør skal være en relativ dygtig 

læser.  

I forhold til de etniske minoriteter kan kravene til dansksproglige læsefærdigheder 

give sig udslag i to forskellige udfordringer. Dels forudsættes det, at chaufførerne 

evner at læse og forstå skriftligt dansk. Dels forudsættes det, at chaufførerne tilegner 

sig branchens læsekultur og orienterer sig imod de skriftlige kilder til information 

om arbejdspladsen. Det fremhæves af en informant, at den implicitte forventning 

om, at medarbejderne tilslutter sig ’læsekulturen’, kan være en udfordring. 

Udfordringen bunder i, at forskellige grupper af medarbejdere har forskellige 

læsekulturer eller måske ligefrem slet ikke har en læsekultur. Det fremhæves, at 

mange etniske minoriteter netop ikke har en læsekultur men derimod en talekultur. 

Det betyder at det er langt mere effektivt at få informationer ud til disse grupper 

gennem mundtlig kommunikation.  
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Forskellige udtryksformer og risiko for misforståelser  

Det er et gennemgående tema i de forskellige interview at misforståelser kan give 

anledning til konflikter på arbejdspladserne, og at disse konflikter kan eskalere hvis 

ikke misforståelserne bliver opdaget og løst.  

Det fremhæves af 3F, at flere at de sager, der ender i det fagretslige system, er 

opstået som mindre misforståelser, som er eskaleret og bliver så tilspidsede, at de til 

sidst ikke kan løses lokalt. Misforståelser og konflikter kan opstå både mellem 

kolleger og mellem medarbejdere og overordnede. 

Det fremhæves, at mange af misforståelserne bunder i miskommunikation. Dels kan 

et begrænset ordforråd føre til, at man ikke er i stand til at formulere sig korrekt og 

derfor misforstås. Dels er der vendinger eller udryk, som er kulturelt specifikke og 

som ved deres oversættelse skifter betydning. Der kommer i interviewene flere 

forskellige eksempler frem. Det første kan for eksempel være en medarbejder, der 

ønsker at få fri fra arbejde og derfor går til sin leder og siger at han skal have fri, 

formuleret som et krav og ikke en forespørgsel. Lederen føler sig forurettet over 

kravet og afslår derfor uden at spørge ind til årsagen. Dette afføder, at 

medarbejderen føler sig forurettet over, at hans behov for at tage en fridag ikke 

bliver anerkendt men blankt afslået uden begrundelse. Hermed er der opstået en 

situation hvor både chauffør og leder oplever den anden som urimelig uden at være 

opmærksomme på, hvordan deres egen håndtering af sagen har været med til at 

optrappe en potentiel konflikt. 

En anden udfordring, der knytter sig til et begrænset dansk talesprog, er at man er 

’fattig’ på ord, som betyder at formuleringsevnen er begrænset. En af informanterne 

med etnisk fremmed baggrund fremhæver, at der er en tendens til at slutte fra folks 

evne til at formulere sig til deres intellekt, og derfor kan denne ’fattigdom’ på ord 

tolkes som udtryk for at medarbejderne er mindre kloge end dem med et større 

ordforråd. Det kan dels give nogle spændinger folk i mellem, det kan også føre til at 

folk sættes i bås som dummere, end de er, og hermed blive en begrænsning for 

deres karrieremuligheder i selskabet, ligesom det er en belastning for den enkelte 

medarbejder at opleve, at man bliver undervurderet og måske ligefrem set lidt ned 

på, fordi ens ordforråd og hermed evne til at formulere sig korrekt og nuanceret er 

begrænset.  

Fælles for informanterne er, at de alle fremhæver, at kendskabet til hinanden, det at 

snakke med hinanden og finde ud af, at der ofte er mere man har til fælles med 

kollegerne end ting der skiller ad, er centralt for at få en god stemning og 

omgangstone på arbejdspladserne. Det fremhæves, at de mindre anlæg i højere grad 

giver mulighed for at medarbejderne kender hinanden og ved hvem hinanden er, og 
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at denne fortrolighed eller dette kendskab gør det nemmere at rumme 

forskelligheder og forstå hinanden. 

Nogle steder har man forsøgt at institutionalisere mæglingsfunktionen eller en 

oversætterfunktion, som kan ’oversætte’ mellem forskellige perspektiver og 

formuleringsformer og herigennem hjælpe til i forbindelse med misforståelser, der 

risikerer at udvikle sig til konflikter. Nogle steder er det sikkerhedsrepræsentanten, 

der varetager mæglerfunktionen, andre steder har man indført mentorordninger, 

hvor det er medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, der er klædt på til 

at gå ind i og ’oversætte’ misforståelser. 

6.2 Udfordringer der knytter sig til rummelighed 

Personalepolitikker og mangfoldighedsledelse 

Der er en generel tendens til, at mangfoldigheden i busbranchen tales frem som et 

plus og noget, der er berigende for både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen. 

Der kommer fortællinger frem om, at det er vigtigt at der er plads til alle og at man 

skal respektere hinanden. De entreprenører der var repræsenteret i undersøgelsen 

havde generelle politikker som netop lægger vægt på rummelighed og 

mangfoldighed. Men samtidig er der flere af medarbejderrepræsentanterne, der gør 

opmærksom på, at de savner, at man formulerer en konkret mangfoldighedspolitik, 

hvor man konkretiserer, hvad man mener med mangfoldighed, og hvordan man vil 

understøtte dette i virksomheden både centralt og lokalt. 

Der er en generel fortælling om, at rutebus-branchen er blevet mangfoldig af nød. 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft har betydet, at man i branchen aktivt har 

fokuseret på at rekruttere medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Og 

informanterne fortæller, at det har betydet, at man i branchen har skullet vænne sig 

til nye medarbejdergrupper. De fortæller alle, at tiden er en helt afgørende faktor, 

både for at de etniske minoriteter men også for de etniske danskere, der er i 

branchen. Og at udfordringen ikke handler så meget om at få etniske minoriteter ind 

i branchen, men om at få etniske minoriteter ind på jobfunktioner på alle niveauer i 

virksomheden og til at deltage i de faglige aktiviteter. Her fremhæves det entydigt, at 

det er vigtigt, at der er positive rollemodeller. Men samtidig er der en fortælling om, 

at integrationsarbejdet på arbejdspladserne i høj grad er personbåret og i relativt 

begrænset omfang institutionaliseret.  

I forhold til at konkretisere virksomhedens mangfoldighedspolitikker fremhæver en 

informant, at det er afgørende at få afklaret, hvad det er for en integrationsforståelse 

der hersker i virksomheden: handler det om integration eller assimilation. Hans 
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erfaring er at integration tager tid, og at danskere er relativt konservative, når det 

kommer til kultur, hvorfor integration i realiteten ofte defineres som assimilation, 

hvor de etniske minoriteter helst skal opføre sig ligesom de etnisk danske 

medarbejdere.  

Busbranchen kan på mange måder karakteriseres som et traditionelt mandefag og 

informanterne fortæller, at ’bløde’ emner som kultur, mangfoldighed og ligestilling 

ikke har og fortsat ikke fylder ret meget på den fagpolitiske dagsorden. Derfor er det 

heller ikke temaer eller udfordringer, man fra de faglige organisationers side 

målrettet klæder de fagligt aktive på til at klare. 

Praktisering af religion 

En af de ting, der fremhæves som en udfordring i forhold til om etniske minoriteter 

kan fungere på arbejdspladsen, handler om muligheden for at praktisere sin religion. 

Dette knytter sig både til muligheden for at få fri i forbindelse med helligdage og til 

muligheden for at overholde religiøse påbud om fx bøn, påklædning/symboler mv. 

I forhold til afholdelse af religiøse helligdage fremhæves tilstedeværelsen af 

forskellige religiøse grupper som en fordel. Det gør det nemmere at få ferieønsker 

og ønsker om fridage til at gå op, når medarbejderne fejrer religiøse højtider på 

forskellige tidspunkter. Der, hvor det kan blive en udfordring at imødekomme 

ønskerne, er når der kommer sammenfald mellem fx ramadan og andre ferietunge 

perioder, når ramadan ligger samtidigt med julen eller hen over sommerferien.  

Når det gælder påklædning og religiøse symboler fremhæves det i interviewene, at 

man generelt har en holdning om, at man ikke bærer synlige religiøse (eller politiske) 

symboler. Når man er chauffør arbejder man i uniform, den er ens for alle. Dog er 

der undtagelser, når det kommer til hovedbeklædning. Sikher har således i de 

selskaber der er med i undersøgelsen, mulighed for at bære turban ligesom kvinder 

har mulighed for at køre med tørklæde. Ansigtet skal være frit, ingen begrænsning af 

udsynet. Nogle steder har man lavet et tørklæde som en del af uniformen, andre 

steder kører folk med deres egne tørklæder. 

I forhold til praktisering af bøn i arbejdstiden er der forskellige praksisser og 

muligheder fra sted til sted. På et af anlæggene er der et motionsrum, hvor det er 

muligt at gå afsides og bede i løbet af arbejdsdagen, andre steder kan bøn foregå i 

folkelokalerne/frokoststuer. I disse tilfælde understreges det, at det er nødvendigt at 

tage hensyn; ikke at gøre det foran fjernsynet for eksempel. 

Interviewene viser, at det er vigtigt, at man på arbejdspladsen forholder sig til og 

taler om, hvilke rammer der er for praktiseringen af religion i arbejdstiden, og at 
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man på nogle anlæg har haft gode erfaringer med at inddrage troende både 

medarbejdere og fx. imamer udefra i en tolkning af, hvordan religion kan praktiseres 

indenfor arbejdspladsens rammer. 

6.3 Udfordringer der knytter sig til de sociale fællesskaber 
Noget af det der bliver fremhævet som centralt for at der kan etableres sociale 

relationer på arbejdspladsen kollegerne imellem er tid til at snakke sammen og lære 

hinanden at kende. Chaufførarbejdets organisering betyder, at mødet med 

kollegerne er relativt begrænset i det daglige arbejde. Det er typisk, når man møder 

ind og afleverer bussen, at man møder sine kolleger, og i pauserne i folkelokalet i 

løbet af vagten. 

Det fremhæves som vigtigt, at der på arbejdspladsen er nogle rammer, som giver 

medarbejderne mulighed for at mødes og lære hinanden at kende. Det kan være 

sociale arrangementer, men det fremhæves også som en af de gode sidegevinster ved 

deltagelse i forskellige kursus- og uddannelsesaktiviteter, at det bidrager til at man 

lærer sine kolleger bedre at kende. 

Det er afgørende at de sociale arrangementer ikke på forhold ekskluderer særlige 

medarbejdergrupper, men netop giver mulighed for at folk kan møde hinanden på 

tværs af forskellige grupper. Eksklusion fra de sociale arrangementer kan dels 

skyldes at der i planlægningen af sociale arrangementer ikke gives mulighed for at 

medarbejdere med mindre børn kan medbringe disse. Undersøgelser om forskellige 

etniske gruppers arbejdsforhold viser, at etniske minoritetsmænd ofte har skæve 

arbejdstider, som kan være en barriere for deres ægtefældes 

arbejdsmarkedstilknytning, når de har mindre børn (Dahl og Jakobsen 2005). Dette 

kan ligeledes være en barriere for deltagelsen i sociale arrangementer udenfor 

arbejdstiden.  

Medarbejderne i undersøgelsen peger på, at det er positivt når de sociale 

arrangementer på arbejdspladsen giver mulighed for at medbringe mindre børn. Da 

dette giver mulighed for at kombinere deltagelse med familielivet. En anden barriere 

er for etniske minoriteters deltagelse i sociale arrangementer er kulturelle dogmer. 

Dette er karakteristisk for sociale arrangementer, der ikke tillader deltagelse på 

forskellige præmisser/tillader rummelighed. Et af de eksempler, der nævnes i denne 

forbindelse, er julefrokosten på anlægget. Der er stor forskel på, hvordan 

traditionerne praktiseres på to af de anlæg, der er repræsenteret i undersøgelsen. På 

det ene anlæg fremhæves det, at julefrokosten kun er for de kristne. Hermed menes, 

at julefrokosten alene er for de medarbejdere der fejrer jul, spiser traditionel 

julemad, og at deltagelse i julefrokosten er forbundet med indtagelse af alkohol. 

Hermed ekskluderes for eksempel de medarbejdere, der spiser halal eller ikke nyder 
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alkohol. Medarbejderne på anlægget giver ikke udtryk for, at de oplever det som 

problematisk eller kritisk, at julefrokosten kun er for de kristne - der er i stedet tale 

om en nøgtern konstatering. På det andet anlæg fremhæves det, at julefrokosten er 

for alle. Her har man bevidst tilrettelagt en menu, der tilgodeser samtlige spisevaner 

i medarbejdergruppen. Det er med en vis stolthed, at man her har planlagt en 

julefrokost, hvor alle kan deltage, og det bliver fremhævet, at der ligefrem er flere 

deltagere på listen med fremmedklingende navne end med danske. Det skal således 

understreges, at der er meget forskellige traditioner på de forskellige anlæg, og at 

disse har stor betydning for hvordan medarbejderne oplever deres mulighed for at 

deltage i de sociale aktiviteter. 

6.4 Karriereveje – køn og etnicitet 
Det har ikke været muligt at få konkrete data på, om der er noget mønster i 

uddannelses- og karriereveje indenfor branchen og hvilken rolle etnicitet og køn 

spiller i forhold til disse. Dog fortæller informanterne, at det gennem de senere år er 

blevet mere almindeligt, at der også er kommet kvinder og etniske minoriteter ind 

på de forskellige poster og forskellige niveauer i selskaberne og virksomhederne.  

Der er meget stor forskel på i hvor stort omfang de forskellige entreprenører 

opkvalificerer deres chauffører, og hvor udbredt andelen af faglærte chauffører er i 

de enkelte anlæg. Enkelte entreprenører har haft tradition for at uddanne deres 

chauffører, men langt hovedparten er først begyndt at efterspørge merituddannelsen 

efter det er blevet muligt at anvende denne i forbindelse med jobrotationsordningen. 

Med indførelse af jobrotationsbestemmelser indenfor erhvervet er der kommet en 

relativ lukrativ jobrotationsordning, som betyder at det giver en god fortjeneste at 

sende medarbejderne af sted på merituddannelsen til chauffør. 

I hovedstadsområdet er det i dag de fleste entreprenører, som har indgået aftaler om 

meritforløb for deres medarbejdere, men der er stadig enkelte virksomheder, som 

ikke giver deres medarbejdere denne mulighed. Det har ikke været muligt at skaffe 

konkrete data på, om der er mønstre i forhold til køn og etnicitet, i forhold til hvem 

det er der får eller tager muligheden for at blive faglært chauffør. Dog fortæller 

informanterne, at der i brugen af merituddannelsen til faglært chauffør er tendenser 

til, at man opkvalificerer de dygtigste chauffører først. Underviserne på EUD’en 

fortæller, at de første, der var igennem merituddannelsen til faglært chauffør, typisk 

var tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og de chauffører, der arbejder i udkørslen. 

Nu er man kommet igennem den gruppe og begynder at sende almindelige 

chauffører af sted. Og ved besøget på meritforløbet blev det kommenteret, at der 

generelt var en stor andel af etniske minoriteter på holdene. 
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En underviser fortæller, at der i forbindelse med meritafklaringen er flere etniske 

minoriteter end etniske danskere, der bliver sorteret fra, ligesom der er flere etniske 

minoriteter end etniske danskere, der dumper til den afsluttende prøve. Selvom de, 

der deltager i merituddannelsen, tidligere har gennemført en AMU-grunduddannelse 

oplever underviserne, at nogle etniske minoritetskursister har så dårlige 

danskkundskaber at de har svært ved at gennemføre uddannelsen. Underviserne 

tolker det som et tydeligt tegn på at de dårlige danskkundskaber skyldes manglende 

vedligehold af sproget, både i hverdagen på arbejdspladsen og i hjemmet: ”Det kan 

især mærkes ved screeningerne om folk vedligeholder deres dansk eller om de kun taler deres eget 

sprog derhjemme og ikke har vedligeholdt det danske”  

6.5 Chauffører med etnisk minoritetsbaggrund 
Vi vil her til sidst i kapitlet om udfordringer forbundet med at komme til at fungere i 

busbranchen, når man har anden etnisk baggrund end dansk, kort præsentere nogle 

af de chaufører, vi har interviewet. Vi vil ikke bidrage med en videre tolkning, da 

udsagnene fra chaufførerne er med i ovenstående tematiserede gennemgang. Det 

skal dog blot konstateres, at de er eksempler på den virkelighed – og de virkelige 

historier – der er en integreret del af busbranchen i dag. Og som branchen 

formodentlig ville have meget svært ved at eksistere uden. 

 

 
 

Serap fortæller, at hun blev buschauffør fordi hendes bror var chauffør og fortalte 
hende, at det var et godt job for kvinder. Hun var kommet til Danmark fra Pakistan i 
1986. I Pakistan havde hun gået i gymnasiet og taget en uddannelse som skolelærer. 
Denne uddannelse fik hun imidlertid aldrig brugt, da hun umiddelbart efter eksamen 
kom til Danmark, blev gift og fik børn og var hjemmegående. Da hun blev skilt fra sin 
mand efter 13 års ægteskab måtte hun på arbejdsmarkedet for at forsørge sig selv og 
sine børn. Hun startede i et forløb med sprogskoleundervisning og praktikforløb i en 
børnehave. Efterfølgende startede hun i et uddannelsesforløb som 
hospitalsmedhjælper, men da det gik op for hende, at dette job primært ville bestå i 
rengøringsarbejde valgte hun at stoppe. På opfordring af sin bror gik hun i stedet i 
gang med uddannelsen til buschauffør. Hun fortæller at hun synes at uddannelsen var 
svær. Dels på grund af det tekniske sprog, dels fordi det skulle gå stærkt, der var meget 
at lære på 6 uger. Så for at komme igennem uddannelsen og bestå sin eksamen måtte 
hun trække på hjælp af både sine børn og sin bror. Hun er blevet gift igen, med en ny 
mand, der, efter at være flyttet til Danmark i forbindelse med deres ægteskab, også er 
blevet uddannet og ansat som buschauffør. 
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Naeem kom til Danmark fra Pakistan som barn. Han har været buschauffør i 16 år. I 
de 16 år har han arbejdet for den sammen entreprenør, men på 3 forskellige anlæg. 
Inden han blev chauffør arbejdede han som elektriker i 7 år, på etårige kontrakter for 
samme offentlige arbejdsgiver. Som led i sparerunde skar man ned på det tekniske 
personale og han blev ledig. Efter et par måneders ledighed blev han kaldt til samtale 
hos en entreprenør via A-kassen. To dage efter fik han tilbud om job og startede på 
stort kørerkort på en køreskole.  I starten havde han ikke planer om at blive i 
busbranchen. Han forventede at vende tilbage til jobbet som elektriker når 
beskæftigelsen indenfor branchen igen steg, men tænkte at, kørerkortet kan man jo 
altid bruge. Da han efter en periode blev kontaktet af sin tidligere arbejdsgiver om at 
vende tilbage, valgte han at takke nej og fortsætte som chauffør. 
Naeem er blevet faglig aktiv, først som sikkerhedsrepræsentant og han er i dag 
tillidsrepræsentant på anlægget. Da han startede som chauffør, havde han forudgående 
erfaringer med sine rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked og med at indgå 
på en arbejdsplads og arbejde i teams. Han fortæller, at de faglige traditioner på det 
danske arbejdsmarkedet er meget anderledes end dem, de etniske minoriteter typisk 
har erfaring med fra deres hjemlande. Derfor er det ofte er de danske medarbejdere, 
der går forrest i de faglige konflikter på arbejdspladsen. Han fremhæver at han ville 
være med til at bygge bro mellem de etniske minoriteter og de danske chauffører, fordi 
det er vigtigt at de etniske minoriteter var med i arbejdet med at forbedre 
arbejdspladsen. Han har deltaget i EUD trin 1 og fortæller at fordelen ved at blive 
faglært er, at man får genopfrisket en masse ting, for eksempel samfundsfag. For som 
han siger, ’der er jo meget der har ændret sig siden man havde det sidst, det er en anden statsminister 
og EU’. 
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Amin har været chauffør i 13 år. Han kom til Danmark som voksen fra Libanon, 
hvor han havde boet i en flygtningelejr. Da han kom til Danmark arbejdede han i et 
fængsel som frivillig rådgiver for kriminelle unge.  Han stoppede arbejdet da han 
oplevede at det var spild af tid, ikke på grund af de unge, men fordi der i realiteten 
ikke var politiske vilje til at hjælpe dem. Han er glad for arbejdet som Chauffør, det 
passer ham godt med et selvstændigt arbejde. Samtidig engagerer han sig meget i sit 
arbejde og sine kolleger, for som han siger, der er så mange ting man kan lave 
sammen. Som medarbejder skal man gøre sin pligt men også kræve sin ret, for det er 
vigtigt, at man kan bevare sin identitet, lytte og beholde sig selv. Derfor er det 
afgørende at være på en arbejdsplads, hvor man får lov til at beholde sig selv, og hvor 
de gør hvad de kan for at imødekomme konstruktive forslag. Han fortæller at etniske 
minoriteter nogle gange bliver nødt til at leve med dobbelt moral. Én moral for at 
imødekomme de forventninger der er på arbejdsmarkedet, og én moral for at 
imødekomme de forventninger, der er i hjemmet og baglandet. Denne dobbelthed 
betyder, at man risikerer at knække.  Ifølge Amin er integration afhængig af, at man 
snakker sammen og forstår hinanden. Muhammedkrisen gav anledning til, at 
atmosfæren på arbejdspladsen ændrede sig og der kom et mere anspændt forhold 
kollegerne imellem. Mange af de danske kolleger var meget fortørnede over balladen 
og forstod ikke hvorfor der var så stærke reaktioner mod tegningerne. Derfor var det 
vigtigt, at de som kolleger snakkede sammen om, hvad det var der skete og hvorfor. I 
dag har han fået en mentorfunktion på anlægget, fordi han kan forstå tingene fra de 
forskellige kulturelle perspektiver og oversætte det – give et spejl. I den forbindelse 
har han været på nogle kurser. Herudover, fortæller han, har han været i den hårdeste 
skole, i militæret, og at han bruger sine ledelseserfaringer derfra i mentorarbejdet. 
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Kapitel 7: Workshop 

Efter bearbejdning af interviews og relevant vidensformidling (rapporter, 

forskningsresultater mv.), blev der gennemført en workshop med fem undervisere 

fra de to skoler. Workshoppen forløb over godt en halv dag, og formålet var at 

udvikle ideer til særlige indsatsområder for at mindske barrierer for etniske 

minoriteter i forhold til at i uddannelsen og branchen. Tilrettelæggelsen af 

workshoppen var inspireret af en model for fremtids- og forskningsværksted, hvor 

deltagerene arbejder sig igennem tre faser: kritik-, utopi- og realiseringsfase. De 

deltagende undervisere havde også deltaget i interviews, og workshoppen kunne på 

denne måde også bygge videre på udbyttet af disse. I kritikfasen og utopifasen 

forsøger man at arbejde henholdsvis konsekvent kritisk og konsekvent utopisk 

(hvor virkeligheden i princippet ’er sat ud af kraft’), mens man i realiseringsfasen 

peger mod nogle mere konkrete indsatsområder. I utopifasen er man ikke forpligtet 

på at tage udgangspunkt i kritikkerne, men der vil altid være et indholdsmæssigt 

overlap. I realiseringsfasen er udgangspunktet utopierne, der i dette tilfælde primært 

blev samlet i nogle temaer med henblik på videre indsatser. 

Der bliver arbejdet med at formulere stikord, der sammenfatter de forskellige 

kommentarer og bud på henholdsvis kritikker, utopier og mulige løsninger. I det 

følgende er stikordene gengivet for hver af faserne. 

Kritikfasen 

 Underviseren kan prøve at målrette sproget i undervisningen til kursisterne, 

men dette er i konflikt med ’test-sproget’. 

 Deltagerne hjælper hinanden med at bestå i stedet for at forstå – det betyder 

at de bruger unødig meget energi på at opfinde ’hjælpesystemer’/snyde i 

stedet for at koncentrere sig om at forstå stoffet. 

 De har fokus på at omgå/komme igennem prøven nemmest muligt – meget 

angste for ikke at bestå 

 Mangler ansvarsbevidsthed – det er altid de andres skyld både at de ikke 

underviser det de skal og når der opstår problemer i trafikken 

 ’Vi’ nurser dem for meget – de bliver vænnet til at blive båret rundt. 

 De trækker racisme-kortet 

 De indtager en offerrolle 

 Racismekortet gør at andre bliver berøringsangste 
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 Man skal accepteres før man kan komme med kritik 

 Som underviser skal man accepteres – bevise at man er ’god’ nok 

 Underviseren får en dobbeltrolle som både underviser og sælger 

 Forskellige erfaringer fra andre brancher 

 Forskellige tidsbegreber/tidsforståelser 

 De fokuserer på status fremfor faglighed 

 Har ikke fokus nok på kundetilfredshed 

 Religion gøres til en undskyldning 

 Vi tager dem for meget i hånden 

 De har ikke forståelse for eget ansvar for læring 

 TUR’s materiale er for højtravende 

 Hos politiet og i prøverne er sproget for svært 

 Det sprog der skal læres for at bestå prøven er ikke det samme som det sprog 

der udgør den daglige tale i branchen 

 Politiet har ikke respekt for kursisterne  

 Politiet ser alle som forbrydere (modarbejder den respekt man forsøger at 

skabe i undervisningen) 

 Udbredt politiskræk 

 Etniske minoriteter er en dum kategori som overser at folk er individer 

 Brugen af prædikater gør at man får et fastlåst billede af hinanden 

 De ser ikke sig selv som etniske minoriteter 

 Sproget er en barriere på grundforløbet – hvis man ikke kan følge med 

 Sproget kan være et problem i relation til passagererne og for at give god 

service. Mange chauffører som kom ind under højkonjunkturen har alt for 

dårlige dansksprogskundskaber. Det skaber konflikt i forhold til dem der 

bliver sorteret fra i dag pga. dårlige sprogkundskaber, fordi de kan have 

relativt højere dansksprogskundskaber end nogen der allerede er i branchen 

 Sprogbarrierer 

 Kulturbarrierer: ”hos os gør vi…” 

 Religion 

 Der er ord de ikke genkender 

 Teoriprøven har for svært sprog 

 Niveauet i undervisningen bliver lavere  

 Forskelligt niveau i uddannelserne 

 Forskellige tidsopfattelser betyder at der er nogen der ikke kommer til tiden 

(og når de kommer, forventer de at undervisningen/kurset indrettes efter 

dem) 

 Snyder med prøverne 

 Etnisk forpligtelse – hjælper hinanden 
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 Der kan opstå jalousi i undervisningen ’de bruger vores tid’ og de bliver 

forfordelt 

 ”det er underviserens ansvar at jeg lærer det jeg skal” 

 ”Nu er jeg her” – forventer at undervisningen kan tilrettelægges på deres 

individuelle præmisser 

 De er ikke interesseret i indholdet i undervisningen, kun i at bestå  

 TUR’s undervisningsmateriale er så abstrakt at underviserne må udvikle 

deres eget 

Stikordene er omfattende og peger i mange retninger.  

Der er en del stikord, der drejer sig om deltagernes tilgang til og måde at agere på i 

undervisningen. Det drejer sig for eksempel om de forudsætninger, de har, (sprog 

som barriere, en helt anden kultur, kender ikke til ansvar for egen læring) og deres 

tilgang til undervisningen (mere fokus på at bestå end forstå, offerrolle, spiller 

racismekortet, religion gøres til en undskyldning, fokus på status mere end på 

faglighed, det er underviserens ansvar at jeg lærer noget). 

Der er kritikker, der retter sig mod undervisningsmaterialet og prøverne. Det drejer 

sig om, at der bliver brugt ord og vendinger, der er for abstrakte, at TUR’s materiale 

er for højtravende, at prøverne bruger for svært og ’teknisk’ sprog. Niveauet i 

undervisningen risikerer at blive lavere, og hvis underviserne udvikler deres eget 

undervisningsmateriale, kommer det i konflikt med det sprog, deltagerne møder ved 

prøverne (’test-sproget’). 

Mødet mellem underviser og deltagere kan være sårbart, og man kommer til at 

’nurse’ dem for meget. Som underviser skal man accepteres før man kan komme 

med kritik og bevise, at man er god nok. Underviseren får en uheldig dobbeltrolle 

som både underviser og sælger. 

Der er også stikord, der retter sig mod deltagergruppens fungeren i branchen. 

Sproget kan være et problem i relation til passagererne og i forhold til at give god 

service. Nogle af deltagerne har forskellige tidsbegreber/tidsforståelser, og de har 

ikke fokus nok på kundetilfredshed. 

Mere generelt siger underviserne, at der er et problem ved at tale om etniske 

minoriteter, fordi det generaliserer og overser at folk er individer – brugen af 

prædikater gør, at man får et fastlåst billede af hinanden. 

Utopifasen 

 Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes behov 
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 Der skal være et større og bedre efteruddannelsestilbud til undervisere – 

mere bredde i fagunderviseruddannelserne fx fokus på etnicitet 

 Virksomhedsbesøg 

 TUR aflyser færre af deres kurser 

 Underviserne deler erfaringer/vidensdeler på tværs af skolerne 

 Ledelsen på skolerne har mere fokus på efteruddannelse af fagunderviserne 

 Underviserne (brugerne) inddrages i udviklingen af nyt 

undervisningsmateriale 

 Ingen berøringsangst overfor kursisterne – man kan sige tingene som de er 

 Der er ingen mistillid 

 Kursisterne accepterer underviseren som ledestjerne/tovholder,  

 Kursisterne skal acceptere/ have tillid til at underviserne kender målet 

 Kursisterne skal være åbne overfor forskellige metoder og være fordomsfri 

 Alle bidrager til fællesskabet, alle engagerer sig i hinanden 

 Kursisterne engagerer sig i undervisningen for deres egen skyld – de har lyst 

 Der skal være flere obligatoriske kurser for underviserne, eksempelvis fastsat 

af TUR 

 Prøvematerialet skal være mindre ’hemmeligt’ 

 Færdselstestene skal ikke være sprogtest 

 Fagunderviserne skal være mere med i uddannelserne – fra start til slut (fx 

som censorer) 

 Politiets monopol på prøver afskaffes 

 Alle skal kunne komme til prøve når de vil/er klar 

 Bedre afklaring og alle forpligtes på at dem der lukkes ind på uddannelsen 

kommer igennem 

 Jobcentrene ved, hvad de sender folk ud i 

 Selvfølgelig gensidig respekt 

 Fælles platform  

 Fælles mål: Buschauffør 

 Tillid til fælles mål 

 Ansvarsbevidste og pligtopfyldende 

 Etnicitet ingen betydning 

 Mulighed for mere fleksibel investering i deltagerne 

 Bevidsthed om ansvar for egen læring 

 Fælles sprog og mål (også TUR og Politiet) 

 Deltagerne er forberedt sprogligt 

 Uddannelsen har fleksibel længde 

 Kurser for fagundervisere på virksomheder 
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 Alle undervisere skal på efteruddannelse (også dem der ikke ved de trænger 

til det) 

 Flere kildehenvisninger i undervisningsmaterialet 

 Gennemsigtig tilbagemelding fra prøver, så folk ved hvorfor de dumper og 

hvordan de skal forbedre sig 

 Ingen fortolkningsbilleder i den teoretiske prøve, dette element skal i stedet 

testes i den praktiske prøve 

 Ingen trick-spørgsmål i prøverne 

 Sammenfald mellem den teori man skal bruge i praksis og den man skal 

kunne i prøven 

 TUR-platformen bruges til teoriprøven 

 Alle kan komme til digitale teoriprøver fx på borgerservice eller skolen 

 Prøverne evalueres løbende med henblik på at gøre dem bedre (Eksempel 

med nyt kørerkort og deres udvikling af test/brug af billeder) 

Stikordene i utopierne er både modbilleder på kritikkerne (eks. om deltagernes 

indstilling til undervisningen, sproget i undervisning og prøver), og flere stikord 

lancerede desuden nye problematikker (eks. efteruddannelse af underviserne, brud 

på monopol for hvem der må afholde prøver). Efter stikordene med bud på utopier 

– forestillinger om, hvordan det ideelt kunne se ud – gik underviserne i 

workshoppen over til at formulere nogle temaer til indsatser på baggrund af 

utopistikordene.  

Det resulterede i følgende fem temaer. 

Realisering 

(1) Efteruddannelse af fagundervisere 

 Læring som del af kulturen på uddannelsesinstitutionerne - Alle kender 

hinandens funktioner 

 Obligatorisk opkvalificering (Krav fra trafikstyrelsen) 

 Både voksenpædagogisk og fagfaglig efteruddannelse 

 Efteruddannelsestilbuddet udvikles med udgangspunkt i undervisernes 

ønsker og krav 

 TUR skal have mere bredde i uddannelsestilbuddet/inddrage underviserne i 

udviklingen af udbuddet 

 Alle undervisere skal i efteruddannelse  

 Der skal være et større og bedre efteruddannelsestilbud til undervisere – 

mere bredde i fagunderviseruddannelserne fx fokus på etnicitet 
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(2) Køreprøver  

 Der skal arbejdes mod privatisering af prøverne, fordi der er for mange 

flaskehalse som det er i dag. 

 Alternativt må man forsøge at løse de flaskehalse der er omkring prøverne, 

samarbejde med politiet om at koordinere prøver i forhold til optag på 

holdene. 

 Færdselstestene skal ikke være sprogtest 

 Fagunderviserne skal være mere med i uddannelserne – fra start til slut (fx 

som censorer) 

(3) Undervisningsmateriale 

 Der skal skabes erfarings- og vidensdeling mellem underviserne og fx 

mulighed for at udveksle eget undervisningsmateriale 

 Underviserne skal inddrages i at udarbejde/udvikle undervisningsmaterialet 

 Plan B(Hvis det ikke lykkedes at bryde monopolet om prøveafholdelse): 

Politiets prøve-afholdere skal inddrages i erfaringsudvekslingen 

 Mere erfaringsudveksling generelt med alle interessenter også jobcentrene. 

(4) Uddannelses- og læringskultur 

 Fokus på sproget 

 Undervisernes arbejde består for en stor dels vedkommende af 

holdningsbearbejdning, de skal have flere redskaber til dette. Jf. 

Efteruddannelse 

(5) Fleksibilitet i uddannelserne 

 Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes behov 

 Skal/kan alle blive chauffør på 6 uger? 

 ’fællesøkonomi så nogen kan få lidt mere andre mindre’ 

 

Opsamling om udbyttet af workshoppen 
De tre faser i workshoparbejdet rummer resultater hver for sig, selvom de 

sammenfattende bud på fremadrettede indsatser selvfølgelig samler på en række af 

de formulerede kritikker og visioner. Det betyder også, at det er værd at hæfte sig 

ved udbyttet i alle tre faser, fordi der godt kan være formulerede kritikker, der i 

workshoppen ikke fandt et konkret forslag til ’løsning’. Det betyder ikke, at 

kritikken ikke kan være væsentlig og rumme et ønske om forandring, det betyder 

blot, at i situationen blev der ikke gået videre med kritikken. For det videre arbejde 

med at forbedre forholdene i uddannelser og branche, kan det derfor være rimeligt 

også at fastholde blikket på stikordene fra kritikfasen. 
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På samme måde kan der godt være utopier – visioner – der er formuleret, men som 

det i et konkret realiseringsperspektiv har været sværere at gå videre med. Det kan 

skyldes, at det ikke umiddelbart synes at ligge inden for realiserbare rammer, men 

derfor kan visionerne godt være væsentlige i et videre perspektiv. Faktisk vil det ofte 

være sådan, at nogle af de mere grundlæggende forandringsperspektiver, der kunne 

have væsentlig betydning for uddannelserne og branchen, netop ikke i den konkrete 

situation finder et muligt forslag til løsning. Derfor vil der også i forbindelse med 

stikordene om utopierne være grund til at fastholde disse for at vurdere rækkevidde 

og perspektiver i disse. 

 

I forhold til de bud på realiseringer, der er sammenfattet i de ovenstående fem 

temaer, ser det dog ud som om at disse i vid udstrækning modsvarer stikordene fra 

utopifasen. Når man kigger på stikordene, er det interessante ved dem, at de retter 

sig mod handlinger fra mange parters side. Nogle gange i lignende workshopforløb 

viser det sig, at bud på realiseringer kun peger i retning af nogle helt overordnede 

politiske prioriteringer, i stedet for at pege mod flere parters involvering tættere på 

praksis. Men undervisernes stikord ’peger’ forskellige steder hen. Også på dem selv i 

forhold til, hvad de selv kan forandre, selvom det nok må siges primært at være 

andre parter, der ønskes handlinger fra. 

 

De ønskede forandringer vil kræve handlinger fra en række forskellige parter, 

institutioner og instanser. Der er uddannelsesinstitutionerne selv, der skal prioritere 

uddannelseskulturer og prioritere efteruddannelse af alle lærere. Der ønskes flere og 

bedre efteruddannelsesmuligheder, og det foreslås, at erfarne undervisere inddrages i 

udviklingen af uddannelserne. Efteruddannelserne skal være både pædagogiske, 

fagfaglige og med henblik på etnicitet. Kurserne skal være obligatoriske. Der peges 

også på behovet for mere kontakt og udveksling med virksomhederne, blandt andet 

i form af besøg og tilrettelæggelse af efteruddannelse på virksomhederne. 

 

Der er flere ønsker forbundet med undervisningsmaterialet. Det drejer sig både om 

undervisernes egen vidensdeling og udveksling af undervisningsmateriale, og det 

drejer sig om, at underviserne gerne ser sig inddraget i udviklingen af nyt 

undervisningsmateriale. Endelig nævnes det, at også jobcentrene i højere grad bør 

kende til indholdet i uddannelserne. Der peges på behovet for at arbejde bevidst 

med sproget, både i undervisningsmaterialet og i tilrettelæggelse og gennemførelse af 

undervisningen, 

 

Der peges på behovet for at kigge på mulig fleksibilisering af længden på 

uddannelsen. Det ses i sammenhæng med ønsket om at tilrettelægge uddannelsen 
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målrettet mod hver enkelt deltager – og der spørges retorisk, om alle kan/skal blive 

chauffør på 6 uger, hvor det i princippet måske kan være både mere eller mindre. 

 

En sidste ting, der bliver trukket frem som mulig forandring er forhold vedrørende 

prøverne. Der udtrykkes ønsker om privatisering af køreprøverne, og alternativt skal 

der koordineres bedre med politiet, så der ikke opstår flaskehalse. Og hvis en 

privatisering ikke kan lade sig gøre, ønskes det også, at dem, der afholder prøverne 

hos politiet, inddrages i udvekslinger om undervisningsmateriale. Fagunderviserne 

kan indgå som censorer, så de kan være med igennem hele forløbet. Hvad angår 

indholdet i prøverne peges der på, at det ikke skal være sproget der testes, men 

forståelsen.  

 

Samlet set peger de forskellige forslag mod en vifte af initiativer, der kræver 

handling fra en række parter. I nogle tilfælde vil det kræve overvejelse om brug af 

ressourcerne, i andre tilfælde kræver det beslutninger, der ændrer retningslinjer. Alt 

sammen er det forslag, der peger på et engagement i at forbedre uddannelserne – til 

glæde for branchen og for deltagere med såvel dansk som anden etnisk baggrund 

dansk. 
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