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FOKUS PÅ:
Vekseluddannelse: en bro over rørte vande?
Arbejdserfaring værdsættes meget af virksomheder, og mangel på en sådan erfaring udgør derfor en stor hindring for
førstegangsjobsøgende. Mange unge er fanget i en ond cirkel. De kan ikke finde deres første job, men de kan ikke få et job,
fordi de ikke har nogen arbejdserfaring. Lærlingeuddannelser har vist sig at have stor indvirkning på fremme af
ungdomsbeskæftigelse og er en vigtig årsag til det lave ungdomsarbejdsløshedsniveau i nogle europæiske lande1.

I både meddelelsen "Nytænkning på uddannelsesområdet"2 og meddelelsen om ungdomsarbejdsløshed3 opfordrede
Europa-Kommissionen medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at udvikle erhvervsuddannelser i verdensklasse for
at øge kvaliteten af erhvervsfaglige færdigheder og for at fremme arbejdsbaseret læring, herunder praktikophold,
lærepladser og vekseluddannelser4. Ligeledes offentliggjorde Europa-Parlamentet på opfordring fra Kultur- og
Uddannelsesudvalget (CULT) en undersøgelse, som undersøger stærke og svage sider ved vekseluddannelser og udforsker
politikudvikling i EU-28 i forbindelse med indførelsen og/eller forbedringen af denne type læring.

Baggrund
Ud over at være "instrumentet både for en generel udvikling af mennesket og af denne persons deltagelse i det sociale liv"
(UNESCO) er uddannelse en afgørende faktor for ungdomsbeskæftigelsesresultater. Den kan give unge de rette færdigheder
og indstillinger for at forberede dem på arbejdslivet og dermed lette deres overgang fra skole til arbejde.

Hvordan kan et land med succes flytte sine unge fra uddannelse til beskæftigelse? Hvilke problemer er der? Hvilke
indgreb virker? Hvordan kan disse øges?

Disse og andre relevante spørgsmål behandles i undersøgelsen, som er iværksat af Europa-Parlamentet: ‘Dual Education: a
bridge over troubled waters?5’ Sigtet med denne brede EU-undersøgelse er at give Parlamentets Kultur- og
Uddannelsesudvalg kortfattede oplysninger om status for erhvervsuddannelsessystemet i medlemsstaterne som
baggrundsoplysninger for igangværende og kommende drøftelser om den nye generation af uddannelsesprogrammer.

Mere specifikt omhandler undersøgelsen følgende aspekter:

 de vigtigste hindringer, der hæmmer gennemførelsen af vekseluddannelse i nogle medlemsstater,

 hvorfor nogle medlemsstater beslutter at gennemføre/ikke at gennemføre vekseluddannelsessystemer,

 etablering af forbindelse mellem kvaliteten af erhvervsuddannelser, vekseluddannelser og økonomisk vækst,

 identifikation af tendenser og ændringer inden for vekseluddannelse og

 innovative tilgange til, hvordan denne type uddannelse kan fremmes og gøres mere attraktiv.

Undersøgelsen udforsker stærke og svage sider ved vekseluddannelse/lærlingeuddannelse og udforsker politikudvikling
inden for landenes egne uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske karakteristika. Den giver også eksempler på god
praksis, der kan være af interesse for lande, der søger at udvikle deres tilbud af erhvervsuddannelser6.

Denne briefing koncentrerer sig om de vigtigste træk ved undersøgelsen med særlig fokus på konklusionerne og
anbefalingerne.

1 Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk. ILO, 2013.
2 Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater, COM(2012) 0669

final.
3 Fælles indsats for EU's unge - En opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden (COM(2013)0447).
4 Kombination af lærlingeuddannelser i en virksomhed og erhvervsuddannelse i en uddannelsesinstitution. Yderligere

oplysninger findes i2011 CEDEFOP report on the benefits of VET.
5 Af ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth
6 Den sekundære dataanalyse dækkede alle 28 medlemsstater. Den primære dataindsamling fokuserede på et udvalg af 10

medlemsstater: CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (England).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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Hvad er vekseluddannelse? Forståelse af de anvendte definitioner og deres
forskelle
Begrebet "vekseluddannelse" bruges bredt som en samlende betegnelse, der henviser til, at undervisning og læring inden
for erhvervsuddannelser er karakteriseret ved "vekselvirkning" i to henseender:

 vekselvirkningen ved læringssteder (skoler, erhvervsuddannelsesudbydere og uddannelsesvirksomheder) ved at
dele ansvaret for at yde teoretisk og praktisk undervisning og

 aktørernes vekselvirkning (offentlige og private aktører) ved at dele ansvaret for politik og praksis for
erhvervsuddannelser.

Vekselvirkningen ved læringssteder er grundlaget for de definitioner, der anvendes i europæisk og international litteratur.
Ifølge UNESCO7 kaldes vekseluddannelsessystemet sådan, fordi det kombinerer lærepladser i en virksomhed og
erhvervsuddannelse på en erhvervsskole til én uddannelse. I virksomheden modtager lærlingen praktisk undervisning, som
suppleres med teoretisk instruktion på erhvervsskolen. Ifølge Cedefop8 vedrører vekseluddannelse "uddannelse, der
kombinerer perioder i en uddannelsesinstitution eller i et uddannelsescenter og på en arbejdsplads". Cedefop henviser også
til vekseluddannelse som en alternerende uddannelse og understreger, at begrebet "vekseluddannelse" kan anvendes
synonymt med "alternerende uddannelse" "lærlingeuddannelse" eller arbejdsbaseret læring". Der er dog nogle små, men
betydelige forskelle mellem disse begreber, da de er forskellige med hensyn til de to ovennævnte aspekter.

På grund af deres pædagogiske og økonomiske potentiale er lærlingeuddannelser og lignende ordninger for tiden i
søgelyset blandt politiske beslutningstagere og forskere9. De unges vanskelige situation på arbejdsmarkedet i dag kræver
løsninger, der støtter overgangen fra skole til arbejdsmarkedet. Der er store forhåbninger til udviklingen af
lærlingeuddannelser og arbejdsbaseret læring mere generelt.

Alle medlemsstater har programmer, der integrerer arbejdsbaseret læring, men deres omfang, popularitet og resultater
varierer meget. Der er ingen enkelt model til lærlingeuddannelser, og de er langt fra et centralt spor for erhvervsuddannelser
i de fleste medlemsstater.

Status for vekseluddannelsessystemet i EU
Der er mindst en vej, der giver en systematisk kombination af arbejdsbaseret og skolebaseret læring i størstedelen af
medlemsstaterne. Placeringen af disse veje med hensyn til resten af uddannelserne varierer dog meget. Ganske vist
reformerer medlemsstaterne deres erhvervsuddannelsessystemer og integrerer arbejdsbaseret læring, men de mange
udgangspunkter sammen med den sociale og økonomiske kontekst gør det umuligt for alle lande at tilstræbe den samme
model på kort sigt. Arbejdsgivernes opbakning og positive sociale opfattelse af lærlingeuddannelser er afgørende for deres
udbredte anvendelse. På grund af de mange systemer kræver ændringer tid og skal gennemføres progressivt.

Europa-Parlamentets undersøgelse identificerede fire hovedtyper af veje inden for erhvervsuddannelsessystemet og
drøftede deres stærke sider og udfordringerne herved. Det foreslog et anderledes sæt anbefalinger til hver af disse typer.

1) Fuldt udbyggede lærlingeuddannelser

Hovedtræk ved denne type erhvervsuddannelsessystem er:

 Lærlingeuddannelser er del af en formel uddannelse og resulterer i et nationalt anerkendt eksamensbevis.
Beviserne/kvalifikationerne, som er opnået, er også ofte forbundet med adgang til status over kvalificeret personale

 Indholdet af virksomhedsbaseret uddannelse bestemmes i fællesskab af regeringerne, arbejdsgiverorganisationers
repræsentanter og fagforeninger

 Lærlinge har en klar status, de modtager betaling, og der er præcist definerede rettigheder og forpligtelser for alle
involverede parter (lærling, virksomhed, uddannelsescenter m.fl.)

 Uddannelsesomkostningerne deles mellem regeringen og arbejdsgivere (regeringen dækker den skolebaserede
del, arbejdsgiverne finansierer den virksomhedsbaserede uddannelse)

 Ganske vist eksisterer der andre former for erhvervsuddannelse i disse lande, men lærepladser udgør en stor del
heraf, når det drejer sig om deltagelse og også social opfattelse af denne form for uddannelse.

Denne type erhvervsuddannelsessystem svarer f.eks. til situationen i Østrig, Tyskland og Danmark.

Dets stærke sider er:

7 Terminology of Technical and Vocational education
8 Terminology of European education and training policy
9 Lærlingeuddannelser er et anerkendt uddannelsessystem til forberedelse på arbejde i Danmark, Schweiz, Tyskland og

Østrig. I disse lande skyldes lav ungdomsarbejdsløshed ofte dette systems effektivitet, som med succes giver et stort antal
unge en uddannelse af god kvalitet i henhold til de anerkendte kvalifikationer, som virksomhederne kræver. ILO (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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 Det tilbyder fordelene ved arbejdsbaseret læring til et stort antal studerende og virksomheder.

 Lærepladser har en stærk overgang fra skole til arbejde og resulterer i relativt gode beskæftigelsestal.

 De er attraktive og velkendte blandt unge, forældre og virksomheder.

 Der er et stærkt medejerskab af erhvervsuddannelsessystemet fra erhvervssektorens side, som sikrer, at
kvalifikationer og uddannelse er ajourført og passende justeret til arbejdsmarkedsbehovene.

 Systemerne har en lang tradition, hvorigennem der er blevet udviklet solide kvalitetssikringsmekanismer.

Systemerne står dog også over for nogle udfordringer:

 De er stærkt afhængige af erhvervssektorens tildeling af lærepladser. I tider med manglende økonomisk stabilitet
eller afmatning kan antallet af pladser falde, mens efterspørgslen fra studerende fortsat er uændret. Dette skaber
konkurrence og betyder, at disse unge skal placeres i andre former for programmer.

 De kræver passende lærepladsberedskab. Studerende skal kunne finde en arbejdsgiver, som er parat til at tilbyde
dem en læreplads, som kræver visse færdigheder. Samtidig skal de meget hurtigt udvise, at de er i besiddelse af
grundliggende adfærd og holdninger, som der kræves på en arbejdsplads.

 Dette resulterer i en situation, hvor de unge, som har de største ulemper, mindst sandsynligt finder en læreplads.

 Virksomhederne i disse systemer skal kunne sørge for at give lærlinge en lang række færdigheder, således at de
forberedes til at være fuldt ud kvalificerede. Dette betyder, at de har brug for at have de tekniske og menneskelige
ressourcer, der kræves, hvilket kan være en udfordring. Det kan derfor være nødvendigt med samarbejdsbaserede
løsninger.

2) Lærlingeuddannelser som en parallel vej i forhold til andre erhvervsuddannelser

I lande som Frankrig, Nederlandene, Italien, Polen og Det Forenede Kongerige eksisterer lærlingeuddannelser, men de er
ikke den vigtigste vej inden for erhvervsuddannelser. Disse lande kombinerer ofte lærlingeuddannelser med skolebaseret
erhvervsuddannelse (type 3 og 4). Der er blevet identificeret to forskellige situationer:

 Lærlingeuddannelser fører til de samme kvalifikationer som skolebaseret erhvervsuddannelse. Der er en alternativ
og tilsvarende fremgangsmåde til andre former for erhvervsuddannelse (f.eks. i FR og NL), eller

 lærlingeuddannelser resulterer i et særligt eksamensbevis, som ikke er det samme som det, der opnås i
erhvervsskoler (IT, PL, UK).

I disse lande deler lærlingeuddannelser nogle af de vigtigste kendetegn ved systemer med fuldt udbyggede
lærlingeuddannelser (studerendes status, kontrakt, aflønning), men lærlingeuddannelser er mindre populære blandt elever
og virksomheder.

De vigtigste stærke sider ved denne type system er:

 Det er lettere at tilpasse udbuddet af lærepladser til elevernes efterspørgsel på grund af eksistensen af
skolebaserede metoder.

 Der findes veje inden for overgange mellem skolebaseret erhvervsuddannelse og lærlingeuddannelser, som giver
elever muligheden for at ændre deres retning under studierne.

 Lærlingeuddannelser kan tage sigte på særlige sektorer, som har størst potentiale for at skabe lærepladser.

De største udfordringer i disse lande er:

 Hvordan øges lærepladsantallet.

 Hvordan skabes der en positiv opfattelse af lærepladser blandt elever og forældre.

 Nogle gange har lærepladser tendens til at være koncentreret i traditionelle sektorer (håndværk,
fremstillingsvirksomhed), medens der kan være manglende færdigheder i andre vækstsektorer i landet.

3) Stærke elementer ved arbejdsbaseret læring i skolebaserede programmer

I lande såsom Finland, Frankrig eller Nederlandene 10er skolebaseret læring fortsat den mest anvendte form for
erhvervsuddannelse, men arbejdsbaseret læring er systematisk integreret i programmerne. Periodisk uddannelse på
arbejdspladsen er obligatorisk og svarer til et væsentligt tidsrum.

De vigtigste stærke sider ved disse erhvervsuddannelsesmetoder er:

 Det er lettere at få nye arbejdsgivere, der ikke er vant til at give uddannelse til unge, engageret, da de ikke skal
forpligte sig til at betale til en lønnet stilling i en lang periode (som ved lærepladser).

 Disse veje giver en god løsning til unge, som ikke er parate til en læreplads. Unge udsættes i stigende grad for et
arbejdsbaseret miljø.

10 Alle disse lande har også lærepladser som parallelle veje (type 2).
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 Arbejdsbaseret læring tilbydes til en lang række studerende, og det er mindre selektivt end fuldt udbyggede
lærepladser.

 At elever udsættes for forskellige virksomheder under deres studier, sætter dem i stand til at opnå erfaring inden for
en række jobs og virksomhedsmiljøer.

De største udfordringer er:

 Skolerne har brug for at udvikle et stærkt netværk af lokale virksomheder. Dette er et relativt nyt ansvar for skolerne,
og de finder det vanskeligt at komme i kontakt med arbejdsgiverne.

 Kvaliteten af arbejdsbaseret læring, og hvordan det kombineres med skolebaseret læring, kan være et problem.
Læringsperioderne på arbejdspladsen varer kun et par få uger (omend flere gange om året) og giver ikke altid et
tilstrækkeligt stimulerende og støttende læringsmiljø.

 Overgangen mellem skole og arbejde er i nogen grad længere end i lærepladser, da det er mindre sandsynligt, at
virksomhederne systematisk ansætter deres praktikanter.

4) Fuldt skolebaseret erhvervsuddannelsessystemer

Nogle lande har erhvervsuddannelsessystemer, som endnu befinder sig på et tidligt stadie med hensyn til integration af
arbejdsbaseret læring (f.eks. Den Tjekkiske Republik, Slovakiet). Langt de fleste erhvervsuddannelser er helt skolebaseret,
hvilket skaber en del udfordringer:

 Manglende samarbejde mellem skoler og virksomheder.

 Arbejdsgiveres manglende forståelse af lærlingeuddannelser og lignende læringsmetoder. Arbejdsgivere kan ikke
se deres egne fordele ved disse former for læring for unge.

 Arbejdsgiverne mangler villighed til at uddanne unge til fuldt ud kvalificerede (ikke kun virksomhedsspecifikke
færdigheder).

 Disse systemer står også over for problemer med hensyn til forældede læseplaner, skoleudstyr og
lærerkompetencer.

Anbefalinger fra undersøgelsen
Med henblik på at være lydhør over for arbejdsmarkedets krav bør udviklingsstrategier for uddannelse og færdigheder sikre,
at uddannelsesudbuddet omfatter både tekniske og grundliggende færdigheder for beskæftigelse11, som kan anvendes i
forskellige stillinger, virksomheder og sektorer. På grund af forskellige udgangspunkter har landene dog behov for
forskellige overgangsordninger for at udvikle lærlingeuddannelser af god kvalitet, som er tilgængelige for et betydeligt antal
elever. Det er af største betydning i denne sammenhæng, at opmærksomheden omkring
erhvervsuddannelsesprogrammerne øges på alle områder blandt arbejdsgivere, og at deres involvering med hensyn til
udformningen udbuddet af arbejdsbaseret læring fremmes.

FULDT SKOLEBASEREDE
SYSTEMER

SYSTEMER, DER
KOMBINERER

ARBEJDSBASERET
LÆRING OG

SKOLEBASERET
ERHVERVSUDDANNELSE

LÆRLINGEUDDANNELSER
SOM EN PARALLEL VEJ

FULDT UDBYGGEDE
LÆRLINGEUDDANNELSER

Parallelt arbejde:

1) Udvikling af lærepladser
som en alternativ vej i
udvalgte sektorer. Disse
sektorer bør have favorable
betingelser for lærepladser.

2) Incitamenter til at tilbyde
uddannelse i virksomheden
i den resterende del af den
skolebaserede
erhvervsuddannelse. I
stigende grad sikre, at
uddannelse på
arbejdspladsen er et krav.

I stigende grad øge andelen
af arbejdsbaseret læring.

Fokus på kvaliteten af
arbejdsbaseret læring, og
hvordan den kombineres
med skolebaseret
uddannelse.

Opfordring til skolerne om
at udvikle et langsigtet
netværk med de lokale
virksomheder.

Optrapning af lærepladser,
som tiltrækker nye
arbejdsgivere.

Udvidelse af
lærlingeuddannelser til
forskellige sektorer og
niveauer.

Også fokus på
vækstsektorer i ikke
traditionelle sektorer.

Sikring af national
anerkendelse af
kvalifikationer.

Opfordring til
mangfoldighed ved
rekruttering til lærepladser.

Støtte til elever, som ikke er
parate til en læreplads.

Forbedring af
fremskridtsmuligheder hen
imod andre niveauer og
former for uddannelse.

11 F.eks. færdigheder inden for kommunikation, samarbejde og problemløsning. ILO (2011b).
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Fortsat opretholdelse af investering i arbejdsbaseret læring betaler sig, da de har vist sig at forbedre
beskæftigelsesmulighederne for unge betydeligt i nogle medlemsstater. F.eks. i DK, CZ, DE, NL og AT har studerende på
erhvervsuddannelserne en bedre overgang fra skole til arbejde12. Bestemmelser i Den Europæiske Unions budget er
øremærket til at støtte denne proces: Medlemsstaterne kan anvende Den Europæiske Socialfond13,
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet14 og Erasmus+15 programmet til yderligere at forbedre kvaliteten og effektiviteten af
erhvervsuddannelsessystemer.

Liste over forkortelser

Cedefop

CULT

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Europa-Parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalg

CZ Den Tjekkiske Republik

DE Tyskland

EL Grækenland

EU Den Europæiske Union

FI Finland

FR Frankrig

ILO Den Internationale Arbejdsorganisation

IT Italien

NL Nederlandene

PL Polen

PT Portugal

UK Det Forenede Kongerige

Ansvarsfraskrivelse Dette dokument stilles til rådighed for medlemmerne af Europa-Parlamentet og deres personale til støtte
for deres parlamentariske forpligtelser og repræsenterer ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets
holdninger. Det bør ikke betragtes som udtømmende.

Forfatter Ana Maria Nogueira, Forskningsadministrator, Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik.

Feedback Hvis De ønsker at give os Deres feedback, send venligst en e-mail til Poldep-Cohesion-sekretariatet:
poldep-cohesion@ep.europa.eu

Temaafdeling B I Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker, Temaafdeling B, er det forskningsenheden,
som giver teknisk ekspertise til følgende fem udvalg: Landbrug og Udvikling af landdistrikterne, Kultur og
Uddannelse, Fiskeri, Regionaludvikling, Transport og Turisme. Ekspertise gives internt eller eksternt.

Alle CULT-publikationer:
http://www.europarl.europa.eu/studies

12 Se også Cedefop (2012), From education to working life: the labour market outcomes of vocational education and training.
13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp.
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.
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