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FOKUS PÅ:
Varvad utbildning: en bro över mörka vatten?
Företag värderar arbetslivserfarenhet högt, och brist på sådan erfarenhet utgör därför ett stort hinder för arbetssökande som
söker ett första arbete. Många ungdomar är fångade i en ond cirkel: de kan inte hitta ett första arbete och de kan inte få ett
arbete eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet Lärlingsutbildning har visat sig ha stor betydelse för att öka
ungdomssysselsättningen och är en av de främsta anledningarna till att ungdomsarbetslösheten är låg i vissa europeiska
länder1.

I meddelandet om en ny syn på utbildning2 såväl som i meddelandet från 2013 om ungdomsarbetslösheten3 uppmanade
kommissionen medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar för att få fram yrkesutbildning i världsklass och höja
yrkeskunskapernas kvalitet, och för att främja lärande på arbetsplatsen, inklusive praktikprogram av god kvalitet,
lärlingsutbildning och system där teori och praktik varvas4. Europaparlamentet offentliggjorde också på begäran av
utskottet för kultur och utbildning (CULT-utskottet) en undersökning av fördelarna och nackdelarna med varvad utbildning
och utvecklingen i EU-28 vad gäller införandet och/eller förbättringen av denna typ av lärande.

Bakgrund
Utbildning är, förutom att vara verktyg både för en persons övergripande utveckling och för den personens delaktighet i
samhällslivet (UNESCO), en avgörande faktor för ungdomssysselsättningen. Genom utbildning kan ungdomar få de rätta
färdigheterna och rätt inställning och bli förberedda för arbetslivet, och därmed underlättas övergången från skola till
arbete.

Hur kan ett land framgångsrikt leda ungdomar från utbildning till sysselsättning? Vilka är problemen? Vilka insatser
fungerar? Hur kan man öka dessa insatser?

Dessa och andra relevanta frågor tas upp i Europaparlamentets studie ‘Varvad utbildning: en bro över mörka vatten?5’
Syftet med denna EU-omfattande studie är att ge CULT-utskottet konkreta uppgifter om det aktuella läget för
yrkesutbildningen i medlemsstaterna. Uppgifterna ska tjäna som bakgrundsinformation för pågående och kommande
debatter om den nya generationens utbildningsprogram.

Mer specifikt tar studien upp följande aspekter:

 De huvudsakliga hindren för varvad utbildning i vissa medlemsstater.
 Varför vissa medlemsstater beslutar att införa/att inte införa system med varvad utbildning.
 Kopplingar mellan spetskunskap inom yrkesinriktad utbildning, varvad utbildning och ekonomisk tillväxt.
 Tendenser och förändringar i varvad utbildning.
 Innovativa tillvägagångssätt om hur man främjar och ökar attraktionskraften för denna typ av utbildning.

Studien undersöker de starka och svaga sidorna med varvad utbildning/lärlingsutbildning och utvecklingspolitiken mot
bakgrund av ländernas särdrag i utbildningshänseende och socialt och ekonomiskt hänseende. Den lägger också fram
exempel på bra metoder som kan vara av intresse för de länder som vill utveckla sin yrkesutbildning och sitt utbud av
utbildningar6.

Denna översikt sammanfattar huvuddragen i studien med särskilt fokus på slutsatserna och rekommendationerna.

1 Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk. ILO, 2013.
2 En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat (COM(2012)0669).
3 Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar - En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslösheten (COM(2013)0447).
4 Kombination av lärlingsutbildning i ett företag och yrkesutbildning i en skola. Mer information kan fås i Cedefops rapport

från 2011 om fördelarna med yrkesutbildning.
5 Av ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth.
6 Sekundärdataanalysen omfattade alla 28 medlemsstater. Primärdatainsamlingen inriktades på ett urval av 10

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

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/IPOL_STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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Vad är varvad utbildning? Förståelse av de definitioner som används och
skillnaderna mellan dem
”Varvad utbildning” används i stor utsträckning som en paraplyterm, eftersom undervisning och lärande i
yrkesutbildningar varvas i två hänseenden:

 Dubbla lärandeplatser (skolor/yrkesskolor och företag som ger utbildning), med delat ansvar för teoretisk och
praktisk utbildning. and

 Dubbla aktörer (offentliga och privata aktörer) med delat ansvar för yrkesutbildningens policy och praktik.

Att lärandet sker på olika platser är grunden för de definitioner som används i europeisk och internationell litteratur. Enligt
UNESCO7kallas varvat utbildningssystem för varvat eftersom lärlingsutbildning i ett företag och yrkesutbildning kombineras
i en kurs. I företaget får lärlingen praktisk utbildning, som kompletteras med teoretisk utbildning i yrkesskolan. Enligt
Cedefop 8utgörs varvad utbildning av utbildning som kombinerar perioder i en skola eller ett utbildningscentrum och på en
arbetsplats. Cedefop hänvisar också till varvad utbildning som alternerande utbildning, och betonar att ”varvad utbildning”
kan användas omväxlande med ”alternerande utbildning”, ”lärlingsutbildning” eller ”lärande på arbetsplatsen”. Det finns
dock några små men betydelsefulla skillnader mellan dessa termer, eftersom de skiljer sig åt med avseende på de två
aspekter som nämns ovan.

På grund av deras pedagogiska och ekonomiska potential är lärlingsutbildningar och liknande system i fokus både bland
beslutsfattare och forskare9. Den svåra situationen för ungdomar på arbetsmarknaden i dag kräver lösningar som stöder
övergången från skola till arbete. Stort hopp sätts till utvecklingen av lärlingsutbildningar och lärande på arbetsplatsen mer
generellt.

Alla medlemsstater har program som integrerar lärande på arbetsplatsen, men omfattningen, populariteten och resultaten
varierar stort. Det finns ingen enhetlig modell för lärlingsutbildning, och lärlingsutbildning är långt ifrån huvudspåret i
yrkesutbildningen i de flesta medlemsstater.

Den aktuella situationen för varvad utbildning i EU
Det finns åtminstone ett program som erbjuder systematisk kombination av lärande på arbetsplatsen och lärande i skolan i
de allra flesta medlemsstater. Hur dessa program positionerar sig i förhållande till övrig utbildning varierar dock stort.
Medlemsstaterna reformerar sina yrkesutbildningssystem och integrerar lärande på arbetsplatsen, men utgångspunkten
varierar och det tillsammans med den sociala och ekonomiska kontexten gör det omöjligt för alla länder att på kort sikt ha
samma modell som mål. Arbetsgivarnas acceptans och positiva inställning till lärlingsutbildningar är avgörande för att de
verkligen ska spridas. Med tanke på de varierande systemen kräver förändringar tid och de måste göras successivt.

EP-studien fastställer fyra huvudsakliga typer av yrkesutbildning och diskuterar deras starka sidor och utmaningar. I studien
föreslås olika slags rekommendationer för var och en av typerna.

1) Regelrätt lärlingsutbildning

De viktigaste kännetecknen för denna typ av yrkesutbildning är:

 Lärlingsutbildningen utgör en del av den formella utbildningen och leder till ett nationellt erkänt examensbevis. De
examensbevis/kvalifikationer som erhålls är också ofta kopplade till status som kvalificerad personal.

 Innehållet i den företagsbaserade utbildningen bestäms gemensamt av staten, företrädare för
arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

 Lärlingar har en tydlig status, de får betalt och det finns tydligt fastställda rättigheter och skyldigheter för alla
inblandade parter (lärlingen, företaget, utbildningscentrumet och övriga).

 Utbildningskostnaderna delas mellan staten och arbetsgivaren (staten täcker den skolbaserade delen, arbetsgivare
finansierar den företagsbaserade utbildningen).

 Andra former av yrkesutbildning förekommer i dessa länder, men lärlingsutbildningen är den vanligast
förekommande och har också högst status.

Denna form av yrkesutbildning motsvarar situationen i t.ex. Österrike, Tyskland och Danmark.

De största fördelarna är:

 Den erbjuder ett stort antal studenter och företag fördelarna med lärande på arbetsplatsen.

7 Terminology of Technical and Vocational education
8 Terminology of European education and training policy
9 Lärlingsutbildningar är ett beprövat system för lärande för arbete i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz. I dessa

länder tillskrivs ofta den låga ungdomsarbetslösheten detta system, som framgångsrikt förser ett stort antal ungdomar med
kvalitativ utbildning för de erkända kvalifikationer som företag kräver. 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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 Lärlingsutbildningar innebär en tydlig övergång från skola till arbete och leder till relativt god sysselsättningsgrad.

 De är attraktiva och välkända bland ungdomar, föräldrar och företag.

 Företagssektorn har ett starkt delat ansvar för yrkesutbildningen, vilket säkerställer att kvalifikationerna och
utbildningarna är uppdaterade och överensstämmer väl med arbetsmarknadens behov.

 Systemen har en lång tradition genom vilka robusta kvalitetssäkringsmekanismer har utvecklats.

Systemen står dock också inför vissa utmaningar:

 De är starkt beroende av att näringslivet tillhandahåller lärlingsplatser. Vid ekonomisk instabilitet eller nedgång kan
antalet erbjudna platser sjunka medan efterfrågan från studenterna förblir densamma. Detta skapar konkurrens och
innebär att dessa ungdomar måste placeras i andra typer av program.

 De kräver att ungdomarna är redo för en lärlingsutbildning. Studerande måste kunna hitta arbetsgivare som är
villiga att erbjuda dem lärlingsutbildning vilket kräver vissa färdigheter. Samtidigt måste de mycket snabbt kunna
visa att de har det uppförande och den inställning som krävs på arbetsplatsen.

 Detta leder till en situation där det är de ungdomar som är i underläge  som har svårast att hitta en lärlingsplats.

 Företag i dessa system måste kunna se till att lärlingar får en bred kompetens så att de kan förberedas för
fullständiga kvalifikationer. Detta innebär att de måste ha erforderliga tekniska och mänskliga resurser, vilket kan
vara en utmaning. Samarbetslösningar mellan olika företag kan därför behövas.

2) Lärlingsutbildningar som löper parallellt med andra former av yrkesutbildningar

I t.ex. Frankrike, Nederländerna, Italien, Polen och Storbritannien förekommer lärlingsutbildningar men de är inte
huvudspåret i yrkesutbildningar. Dessa länder kombinerar ofta lärlingsutbildningar med skolbaserade yrkesutbildningar (typ
3 och 4). Två olika situationer har fastställts:

 Lärlingsutbildningar leder till samma kvalifikationer som skolbaserade yrkesutbildningar. De är en alternativ, men
likvärdig, väg till andra former av yrkesutbildning (bl.a. i FR och NL).

 Lärlingsutbildningar leder till ett särskilt examensbevis som inte är detsamma som det som erhålls i yrkesskolor (IT,
PL, UK).

I dessa länder delar lärlingsutbildningarna vissa av de främsta kännetecknen för system med regelrätta lärlingsutbildningar
(studerandens status, kontrakt, lön), men lärlingsutbildningarna är mindre populära bland elever och företag.

De främsta fördelarna med denna typ av system är:

 Det är lättare att matcha tillgången på platser med efterfrågan från eleverna eftersom det finns skolbaserade
program.

 Det går att växla mellan skolbaserad yrkesutbildning och lärlingsutbildning, vilket ger eleverna möjlighet att ändra
inriktning under studierna.

 Lärlingsutbildningarna kan rikta in sig på särskilda sektorer som har störst potential att skapa lärlingsplatser.

De största utmaningarna i dessa länder är:

 Hur man ökar antalet lärlingsutbildningar.

 Hur man skapar en positiv bild av lärlingsutbildningar bland elever och föräldrar.

 Ibland tenderar lärlingsutbildningarna att koncentreras till traditionella sektorer (hantverk, tillverkning), medan
kompetensunderskott kan förekomma i andra tillväxtsektorer i landet.

3) Starka inslag av lärande på arbetsplatsen i skolbaserade program

I länder som Finland, Frankrike och Nederländerna 10är skolbaserad utbildning fortfarande den huvudsakliga formen av
yrkesutbildning, men lärande på arbetsplatsen integreras systematiskt i programmen. Utbildningsperioder i företag är
obligatoriska och motsvarar en väsentlig tidsperiod.

De främsta fördelarna med denna typ av yrkesutbildning är:

 Det är lättare att engagera nya arbetsgivare som inte är vana vid att ge ungdomar utbildning, eftersom de inte
måste åta sig att betala för en längre period (som i lärlingsutbildningar).

 Dessa utbildningar är en bra lösning för ungdomar som inte är redo för en lärlingsutbildning. Ungdomar kommer in
i arbetslivet successivt.

 Många olika studerande erbjuds lärande på arbetsplatsen och det är mindre selektivt än regelrätta
lärlingsutbildningar.

 Att elever får komma till olika företag under sina studier gör att de får erfarenhet från en rad arbeten och företag.

10 Alla dessa länder har också lärlingsutbildningar som ett parallellt alternativ (typ 2).



4

De främsta utmaningarna är följande:

 Skolorna måste bygga upp starka nätverk med lokala företag. Detta är ett relativt nytt ansvar för skolorna och de
tycker att det är svårt att nå ut till arbetsgivare.

 Kvaliteten på lärandet på arbetsplatsen och hur det kombineras med lärandet i skolan kan vara ett problem.
Lärandet på arbetsplatsen varar bara några veckor (om än flera gånger per år) och erbjuder inte alltid en tillräckligt
stimulerande och stödjande lärandemiljö.

 Övergången från skola till arbete tar något längre tid än i lärlingsutbildningar, eftersom företagen är mindre
benägna att systematiskt anställa sina praktikanter.

4) Helt skolbaserad yrkesutbildning

Vissa länder har yrkesutbildningssystem som precis håller på att börja integrera lärande på arbetsplatsen (till exempel
Tjeckien och Slovakien). Det stora flertalet yrkesutbildningar är helt och hållet skolbaserade, vilket skapar ett antal
utmaningar:

 Det finns inget samarbete mellan skolor och företag.

 Arbetsgivares saknar förståelse för lärlingsutbildning och liknande sätt att lära sig. Arbetsgivare ser inte fördelarna
för dem själva av dessa former av lärande för ungdomar.

 Arbetsgivare är ovilliga att utbilda ungdomar för fullständiga kvalifikationer (inte enbart företagsspecifika
färdigheter).

 Dessa system har också problem med föråldrade läroplaner, skolutrustning och lärarkompetens.

Rekommendationer i studien
För att svara mot arbetsmarknadens krav bör utbildning och strategier för kompetensutveckling se till att utbildningen
omfattar både tekniska och andra viktiga färdigheter för anställbarhet11 som är tillämpliga i alla yrken, företag och sektorer.
Med tanke på de olika utgångspunkterna behöver länderna dock olika övergångsperioder för att utveckla kvalitativa
lärlingsutbildningar som är tillgängliga för många elever. Att öka medvetenheten om yrkesutbildningsprogram inom alla
områden bland arbetsgivare och att främja deras deltagande i utformningen och tillhandahållandet av lärande på
arbetsplatsen är mycket viktigt i detta sammanhang.

HELT SKOLBASERAD
YRKESUTBILDNING

SYSTEM SOM
KOMBINERAR LÄRANDE

PÅ ARBETSPLATSEN OCH
SKOLBASERAD

YRKESUTBILDNING

LÄRLINGSUTBILDNINGAR
SOM ETT PARALLELLT

PROGRAM

REGELRÄTT
LÄRLINGSUTBILDNING

Parallellt arbete:

1) Utarbeta
lärlingsutbildningar som ett
alternativ i utvalda sektorer.
Dessa bör vara sektorer där
lärlingsutbildningar är
lämpliga.

2) Tillhandahålla incitament
för att erbjuda utbildning i
företag under resten av den
skolbaserade
yrkesutbildningen.
Successivt se till att lärande
på arbetsplatsen är ett krav.

Successivt öka
omfattningen av lärandet
på arbetsplatsen.

Fokusera på kvaliteten på
lärandet på arbetsplatsen
och hur det kombineras
med lärandet i skolan.

Uppmuntra skolorna att
bygga upp långsiktiga
nätverk med lokala företag.

Utöka antalet
lärlingsutbildningar som
attraherar nya arbetsgivare.

Utvidga
lärlingsutbildningarna till
att omfatta olika sektorer
och nivåer.

Fokusera även på
tillväxtsektorer i icke-
traditionella sektorer.

Garantera att
kvalifikationerna är
nationellt erkända.

Uppmuntra mångfald i
rekryteringen till
lärlingsutbildningar.

Stödja elever som inte är
redo för en
lärlingsutbildning.

Förbättra möjligheterna att
gå vidare till andra nivåer
och former av utbildning
och yrkesutbildning.

Investeringar i lärande på arbetsplatsen lönar sig, eftersom detta i vissa av medlemsstaterna har visat sig betydligt förbättra
ungdomars utsikter att bli anställningsbara. I t.ex. DK, CZ, DE, NL och AT är övergången från skola till arbete lättare för elever
i yrkesutbildningar12. Medel i EU-budgeten är öronmärkta för att stödja denna process: Medlemsstaterna kan använda
Europeiska socialfonden13, sysselsättningsinitiativet för unga14och Erasmus+-programmet15för att ytterligare förbättra
yrkesutbildningssystemens kvalitet och ändamålsenlighet.

11 Till exempel kommunikation, lagarbete och problemlösande färdigheter. ILO (2011b).
12 Se också 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.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sv
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Förteckning över förkortningar

Cedefop

CULT

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning

CZ Tjeckien

DE Tyskland

EL Grekland

EP Europaparlamentet

I Europeiska unionen

FI Finland

FR Frankrike

ILO Internationella arbetsorganisationen

IT Italien

NL Nederländerna

PL Polen

PT Portugal

UK Förenade kungariket

Ansvarsfriskrivning Detta dokument är till för ledamöterna i Europaparlamentet och deras personal som ett stöd i utövandet
av det parlamentariska uppdraget och utgör inte nödvändigtvis Europaparlamentets officiella ståndpunkt.
Det ska inte betraktas som uttömmande.

Författare Ana Maria Nogueira, forskningshandläggare, utredningsavdelning B: Struktur- och
sammanhållningspolitik.

Återkoppling Återkoppling kan ges via e-post till sekretariatet för Poldep-Cohesion:
poldep-cohesion@ep.europa.eu

Utredningsavdelning
B

Inom Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik är utredningsavdelning B den
forskningsenhet som ger teknisk expertis till följande fem utskott: Jordbruk och landsbygdsutveckling,
Kultur och utbildning, Fiske, Regional utveckling, samt Transport och turism. Expertis ges antingen internt
eller externt.

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

mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies

