
TI-52-03-708-DA-C
04

05
16

4027 DAGratis – Fås ved henvendelse til Cedefop

Steve Bainbridge
Julie Murray

Tim Harrison
Terry Ward

Resumé

gennem læring
Beskæftigelse

Anden rapport om
erhvervsuddannelsespolitik i europa

Resumé

gennem læring
Beskæftigelse

Anden rapport om
erhvervsuddannelsespolitik i Europa

9 789289 601436

ISBN 92-896-0143-4

2-DA

Europe 123, GR-570 01 Thessaloniki (Pylea)

Postadresse: PO Box 22427, GR-551 02 Thessaloniki

Tlf. (30) 23 10 49 01 11, Fax (30) 23 10 49 00 20

E-mail: info@cedefop.eu.int

Hjemmeside: www.cedefop.eu.int

Interaktivt websted: www.trainingvillage.gr

Det Europæiske Center for
Udvikling af Erhvervsuddannelse

34W203_kaft_DA_v6  04-11-2003  09:35  Pagina 1



34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina 2



Beskæftigelse gennem læring
Anden rapport om erhvervsuddannelsespolitik

i Europa

Resumé

Steve Bainbridge
Julie Murray
Tim Harrison
Terry Ward

Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2003



B L A C K  - P A N T O N E

Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren
(http://europa.eu.int)

Bibliografiske data findes bagest i denne publikation

Luxembourg: 
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer

ISBN 92-896-0226-0

© Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, 2003
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Designed by Colibri Ltd. – Greece
Printed in Belgium

34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina B



B L A C K  - P A N T O N E

Det Europæiske Center for Udvikling af
Erhvervsuddannelse (Cedefop) er Den Europæiske

Unions referencecenter for erhvervsrettet uddannelse. Vi
leverer information og analyser om

erhvervsuddannelsessystemer, erhvervsuddannelsespolitik,
-forskning og -praksis.

Cedefop blev oprettet i 1975 ved Rådets forordning (EØF)
nr. 337/75.

Europe 123
GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Postadresse: PO Box 22427
GR-55102 Thessaloniki

Tlf. (30) 23 10 49 01 11
Fax (30) 23 10 49 00 20

E-mail: info@cedefop.eu.int
Hjemmeside: www.cedefop.eu.int

Interaktivt websted: www.trainingvillage.gr

Steve Bainbridge, Julie Murray (Cedefop)
Tim Harrison, Terry Ward (Alphametrics)

Udgivet af: Cedefop
Steve Bainbridge, Julie Murray
projektledere

Ansvarlige:
Johan van Rens, direktør
Stavros Stavrou, vicedirektør

34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina C



B L A C K  - P A N T O N E

34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina D



B L A C K  - P A N T O N E

I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

1.  1. Resume 3

1.1. Indledning 3

1.2. Rammen for europæisk erhvervsuddannelsespolitik 4

1.3. Beskæftigelse gennem læring: arbejdsmarkedsundersøgelse 7

1.3.1. Deltagelse i almen og erhvervsrettet uddannelse 7

1.3.2. Lige muligheder og social integrering 11

1.3.2.1. Reducering af antallet af unge med 
utilstrækkelige uddannelseskvalifikationer 11

1.3.2.2. Equal opportunities 12

1.3.2.3. Reducering af antallet af ældre arbejdstagere, 
der går på førtidspension 12

1.3.2.4. Integrering af dårligt stillede grupper i arbejdsstyrken 13

1.4. Mindskelse af kvalifikationskløften 13

1.4.1. Højnelse af uddannelsesniveauet 13

1.4.2. Potentielt arbejdskraftbehov i 2010 14

1.5. Forbedring af erhvervsrettet uddannelse i medlemsstaterne 17

1.6. Konklusioner 18

Litteraturhenvisninger 22

34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina 1



B L A C K  - P A N T O N E

34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina 2



1.  Resumé

1.1. Indledning

Inden år 2010 lever europæerne i den mest konkurrencedygtige og
dynamiske videnbaserede økonomi i verden med flere og bedre job og større
social samhørighed.

Det er det strategiske mål, som stats- og regeringscheferne satte for Den
Europæiske Union på Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000.
Til opnåelse af dette strategiske mål vedtog Det Europæiske Råd en plan,
som opstiller mål, mobiliserer og bundter ressourcer og indeholder en klar
tidsplan. Beskæftigelse gennem læring, gennem bedre uddannelseskvalitet,
udgør kernen i denne plan. Der er en tydelig forbindelse mellem
uddannelsesniveau og beskæftigelsesmuligheder, og der er etableret en
ramme for europæisk erhvervsuddannelsespolitik med henblik på at forbedre
systemerne, lette adgangen til læring og højne kvalifikationsniveauet.

Europa har en realistisk mulighed for at nå dette mål, men det kræver, at der
sættes mere skub i de igangværende uddannelsesreformer i medlemsstaterne.

Således lyder det centrale budskab i denne rapport, som omhandler de
erhvervsrettede uddannelser og deres forbindelse med almen uddannelse og
livslang læring. Formålet med rapporten er at fremme debatten om udvikling
og reformering af erhvervsuddannelsespolitikken i Europa.

Et væsentligt træk i politikrammen er anvendelsen af den åbne
koordinationsmetode. Hermed menes en rapporteringsprocedure med
indikatorer til overvågning af fremskridt, informations- og erfaringsudveksling
og peer review af medlemsstaternes indsats. Den medfører konkurrence
imellem medlemsstaterne om deres uddannelsespolitik og -praksis, idet den
tilskynder dem til at handle på områder, hvor de er bagud for deres modparter.

Emnerne i rammen for den europæiske erhvervsuddannelsespolitik er ikke
nye; lignende punkter blev nævnt i Europa-Kommissionens hvidbog »Vækst,
konkurrenceevne, beskæftigelse« i 1993. Der er gjort fremskridt, men
undersøgelsen af EU’s arbejdsmarked viser, at reformerne skal fremskyndes,
hvis det strategiske mål skal nås, ikke mindst på grund af følgende:
•  i 2001 havde næsten 40 % af befolkningen i EU i alderen 25-64 år ikke

højere uddannelse end folkeskoleniveau. Det svarer til mere end 75
millioner mennesker – væsentligt flere end befolkningen i Frankrig, Italien
eller Det Forenede Kongerige;
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Beskæftigelse gennem læring

•  i 2001 var omkring 45 % af de unge i EU i alderen 19-22 år ikke under
uddannelse;

•  i 2001 havde omkring 34 % af kvinderne i alderen 25-54 år ikke højere
uddannelse end folkeskoleniveau. Det har indflydelse på deres
beskæftigelsesmuligheder, da 83 % af kvinderne i alderen 25-54 år med
videregående uddannelse var i beskæftigelse i 2001, sammenlignet med
49 % med kun grundskoleniveau;

•  gennemsnitligt udgør kvinderne mindre end 20 % af deltagerne i
informatikkurser på universitetsniveau. Der er lignende tal for de tekniske
studier. Tilsvarende udgør mænd mindre end en fjerdedel af deltagerne i
sundheds- og socialvidenskabelige uddannelser;

•  i EU arbejder gennemsnitligt mindre end halvdelen af dem på 55 år og
derover;

•  de fleste nye job, der skabes fra nu af og indtil 2010, vil være inden for
avancerede tjenesteydelser, ledelse og teknik, men der vil stadig være et
betydeligt behov for folk med lavere kvalifikationsniveau i service- og
fremstillingssektoren. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, bliver den
fremtidige mangel på arbejdskraft lige så akut i den nederste del af
kvalifikationsspektret som i toppen.
Selv om der er store udfordringer forude, giver den vedtagne politikramme

og den åbne koordinationsmetode til overvågning af gennemførelsen heraf
tydelige impulser og afspejler, at der er stærk beslutsomhed om at
gennemføre de nødvendige forandringer.

1.2. Rammen for europæisk 
erhvervsuddannelsespolitik

Det Europæiske Råd i Lissabon opstillede prioriterede områder og benchmarks
med henblik på at opfylde det strategiske mål. Det Europæiske Råds møde i
Stockholm i marts 2001 og i Barcelona i marts 2002 og ændringerne i
retningslinjerne for den europæiske beskæftigelsesstrategi førte herefter til en
klar politisk dagsorden. Dagsordenen indeholder ikke kun uddannelse. Dens
vigtigste kendetegn er, at den forener andre politiske dagsordener, herunder
beskæftigelses- og socialpolitik, informations- og kommunikationsteknologisk
infrastruktur og forskning, som alle tjener et enkelt strategisk mål. Uddannelse
udgør dog kernen, og flere centrale benchmarks er vedtaget (se tabel 1) med
henblik på at tilpasse uddannelsessystemerne, så de kan opfylde
videnssamfundets behov og frembringe et højere beskæftigelsesniveau og en
bedre beskæftigelseskvalitet.

4

B L A C K  - P A N T O N E

34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina 4



Tabel 1: Hen imod år 2010: vigtige benchmarks

•  øge den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens i EU fra 61 % til så tæt som
muligt på 70 % inden 2010 (67 % i 2005);

•  øge antallet af kvinder i beskæftigelse fra et gennemsnit på 51 % til over 60
% inden 2010;

•  øge den gennemsnitlige EU-beskæftigelsesfrekvens blandt mænd og kvinder
i alderen 55-64 år til 50 %;

•  inden 2010 opnå et EU-gennemsnit på 10 % eller derunder af elever, der går
tidligt ud af skolen;

•  inden 2010 mindske de kønsrelaterede skævheder blandt kandidater i
matematik, naturvidenskab og teknologi og øge det samlede antal
kandidater med mindst 15 %;

•  inden 2010 bør gennemsnittet for deltagelse i livslang læring mindst udgøre
12,5 % af voksne i den erhvervsaktive alder (25-64 år);

•  inden 2010 bør 85 % af alle 22-årige have fuldført en uddannelse på
gymnasialt eller tilsvarende niveau; 

•  øge den årlige investering pr. indbygger i menneskelige ressourcer
betydeligt;

•  opnå enighed om konkrete fremtidige målsætninger for
uddannelsessystemerne;

•  udvikle en europæisk ramme til definering af nye grundlæggende
færdigheder, som kan erhverves gennem livslang læring;

•  fastsætte midler til fremme af mobilitet for studerende, lærere og
uddannelses- og forskningspersonale;

•  forbedre beskæftigelsesegnetheden og mindske kvalifikationskløften;

•  øge beskæftigelsen i servicesektoren.

Hvordan tilpasningen af uddannelsessystemerne skal foregå, er fastlagt i
en række initiativer efter Lissabon, som nu udgør rammen for den
europæiske erhvervsuddannelsespolitik. De vigtigste punkter i denne ramme
kan sammenfattes som følger: udvikling af livslang læring (herunder adgang

Resumé 5
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Beskæftigelse gennem læring

til uddannelse), opstilling af uddannelsessystemernes konkrete fremtidige
mål, fremme af mobilitet, udvikling af eLearning og styrkelse af samarbejdet.

Hensigten med at udvikle livslang læring er at forbedre
erhvervsuddannelsessystemernes praksis og – gennem forbindelsen til den
europæiske beskæftigelsesstrategi – bidrage til at øge
beskæftigelsesfrekvensen. Initiativer vedrørende mobilitet undersøger, hvordan
mobilitet kan anvendes som læringsredskab, og hvordan større geografisk og
faglig mobilitet kan bidrage til at mindske kvalifikationskløften. De konkrete mål
og eLearning fokuserer på at forbedre uddannelsessystemerne og deres
indhold. Samarbejdet mellem medlemsstaterne på uddannelsesområdet er
blevet styrket som følge af »Brugge-København-processen«, som fremmer den
åbne koordinationsmetode. Europa-Kommissionen undersøger også, hvordan
næste generation i de europæiske uddannelses-, erhvervsuddannelses- og
ungdomsprogrammer, som skal tage over i 2007, kan være til støtte ved
gennemførelsen af den vedtagne politikramme.

Arbejdsmarkedets parter supplerer rammen for den europæiske
erhvervsuddannelsespolitik på mange måder. På europæisk plan er parterne
blevet enige om en handlingsramme for livslang kompetence- og
kvalifikationsudvikling, som omfatter fire vigtige, prioriterede områder for
handling. Handlingsrammen henvender sig især til arbejdsmarkedsparterne
selv, på forskellige niveauer: europæisk, sektor-, nationalt og
virksomhedsniveau. Dens gennemførelse og opfølgning er adskilt fra Det
Europæiske Råds politikramme, idet den genspejler den sociale dialogs
større autonomi på europæisk plan.

Erhvervsrettet uddannelse står højt på arbejdsmarkedets parters politiske
dagsorden. Den europæiske sociale dialog på sektorplan har i flere sektorer ført
til fastlæggelse af jobprofiler, udvikling af nye kvalifikationer, fremme af mobilitet
og forsøg på at forbedre status for nogle erhverv. I virksomhederne inddrager
stadig flere europæiske samarbejdsudvalg erhvervsrettet uddannelse i
drøftelserne, selv om der ikke er nogen lovmæssig forpligtelse hertil. Dialogen
mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne spiller en afgørende rolle,
da det primære ansvar for erhvervsrettet uddannelse fortsat er på nationalt plan.
Selv om der er forskellige strukturer, er arbejdsmarkedets parter i alle
medlemsstater tæt involveret i udviklingen af politikker, uddannelsesplaner og
kvalifikationer, gennem deres tosidede drøftelser og i de tresidede forummer
med regeringen. Endvidere koncentreres arbejdsmarkedets parters politiske
dagsorden om overvågning af de opnåede resultater.

De vigtigste emner i rammen for europæisk erhvervsuddannelsespolitik og
arbejdsmarkedets parters handlingsramme er sammenfattet i tabel 2. Som det
fremgår af tabellen, er mange punkter ikke nye. Hvidbogen fra 1993: »Vækst,

6
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konkurrenceevne og beskæftigelse« indeholdt lignende emner, og metoden til
aflægning af beretning indførtes af Det Europæiske Råd i Essen i 1994.

Det betyder ikke, at den vedtagne politikramme er irrelevant, eller at der ikke
er gjort fremskridt. Både uddannelsesniveauet og den samlede deltagelse i
erhvervsrettet uddannelse er stigende. Men det understreger, at der er behov
for, at der sættes mere skub i de igangværende reformer i medlemsstaterne.
Europa har kun syv år tilbage til at opnå det strategiske mål, og, som
arbejdsmarkedsundersøgelsen antyder, er der stadig behov for en stor indsats
i forbindelse med virkeliggørelsen af den vedtagne europæiske politikramme.

1.3. Beskæftigelse gennem læring:
arbejdsmarkedsundersøgelse

Det Europæiske Råd enedes om og fastsatte mål for en forhøjelse af
beskæftigelsesfrekvens inden 2010. Virkeliggørelsen af disse mål afhænger
til en vis grad af den europæiske arbejdsstyrkes kvalifikationer.
Undersøgelsen i rapporten viser, at der er en stærk forbindelse mellem
uddannelsesniveau og beskæftigelsesmuligheder og, som det fremgår af
tabel 1 ovenfor, er der fremsat forslag om yderligere benchmarks inden for
uddannelsesområdet til supplering af målene om beskæftigelsesfrekvens.

1.3.1. Deltagelse i almen og erhvervsrettet uddannelse
Med henblik på at højne uddannelsesniveauet i EU har alle medlemsstater
tilskyndet de unge til at fortsætte deres uddannelse. Antallet af deltagere i
almen uddannelse og grundlæggende erhvervsrettet uddannelse efter
skolepligtens ophør i EU er højt, i det mindste indtil 18-års alderen, og øges
langsomt. I 2001 gennemgik 85 % af de 16-18-årige en uddannelse på
gymnasialt niveau eller en postgymnasial almen eller erhvervsrettet
uddannelse under universitetsniveau.

Flere kvinder end mænd deltager i uddannelse efter skolepligtens ophør,
men kvinder og mænd deltager i forskellige uddannelser. Fire gange så
mange mænd som kvinder i EU deltog i informatik fra 1999 til 2000. Forskellen
var næsten lige så stor inden for de tekniske uddannelser. I betragtning heraf
og på grund af den særlige vægt, der lægges på ikt-kvalifikationer i
uddannelsessystemernes fremtidige mål, indeholder politikrammen et mål om
at mindske kønsskævheden blandt studerende i naturvidenskab, matematik
og teknik. Til gengæld deltog næsten tre gang så mange kvinder som mænd
i sundheds- og socialvidenskabelige uddannelser og pædagogiske studier,
som også er områder, hvor der forventes beskæftigelsesvækst.

Resumé 7
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•  »identifikation af
og forventninger
til kompetence- og
kvalifikations-
behov;

•  anerkendelse og
bedømmelse af
kompetencer og
kvalifikationer;

•  information, støtte
og vejledning;

•  ressourcer.«

Arbejdsmarkedets 
parters

handlingsramme

Den europæiske
beskæftigelses-

strategi

Uddannelsessystem
ernes svagheder i

1993

Livslang 
læring

•  »kvalifikations-
underskud inden
for videnskab og
teknologi;

•  mange unge
forlader
skolesystemet
uden den absolut
nødvendige
grunduddannelse
(hvilket igen
bidrager til social
udstødelse);

•  utilstrækkeligt
udbyggede efter-
og
videreuddannelser
og ikke samme
adgangsmulighede
r hertil for alle;

•  mangel på et
egentligt
europæisk marked
for kvalifikationer
og

•  mangel på
muligheder for
åben uddannelse
og
fjernundervisning.
«

•  »fremme livslang
læring for alle ved
at fastsætte mål for
en forøgelse af
investeringerne i
menneskelige
ressourcer [og]
udvikle initiativer til
fremme af private
investeringer i
læring;

•  fremme læring på
arbejdspladsen;

•  forbedre
uddannelsen og
efteruddannelsen
af lærere og
undervisere;

•  fremme
samarbejde og
effektive
foranstaltninger til
validering af
læringsresultater
[...] for at bygge
bro mellem
formel, ikke-formel
og uformel læring;

•  udvikle
målgruppespecifik
information,
vejledning og
rådgivning;

•  fremme aktiv
deltagelse i
livslang læring ...«

•  »aktive og
forebyggende
foranstaltninger
for arbejdsløse og
andre
erhvervsinaktive

•  fremme af
iværksætterkulturen
og  jobskabelsen;

•  fremme af
arbejdstageres og
virksomheders
evne til at tilpasse
sig ændrede vilkår
på
arbejdsmarkedet;

•  flere og bedre
investeringer i
menneskelig
kapital og
strategier for
livslang læring;

•  større
arbejdskraftudbud
og fremme af aktiv
aldring;

•  ligestilling;

•  fremme af
integrationen af
ugunstigt stillede
grupper på
arbejdsmarkedet
og bekæmpelse af
forskelsbehandling
af samme
grupper.«

Tabel 2:  Centrale elementer i rammen for europæisk
erhvervsuddannelsespolitik
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Uddannelsessystemernes 
konkrete fremtidige mål (nummerering som

i Rådets konklusioner)

Styrket europæisk samarbejde om
erhvervsuddannelse

»1.  Forbedring af de almene og
erhvervsmæssige uddannelses-systemers
kvalitet og effektivitet i Den Europæiske
Union.
1.1  Forbedring af læreres og underviseres

grundlæggende uddannelse og efter-
og videreuddannelse

1.2  Udvikling af færdigheder til det
videnbaserede samfund

1.3  Sikring af alles adgang til IKT
1.4  Forøgelse af tilgangen til

videnskabelige og tekniske studier
1.5  Den bedst mulige anvendelse af

ressourcerne

2.  Lette adgangen for alle til almene og
erhvervsmæssige uddannelsessystemer
2.1  Et åbent uddannelsesmiljø
2.2  Gøre uddannelse mere attraktivt
2.3  Støtte et aktivt medborgerskab, lige

muligheder og social samhørighed

3.  Gøre almen og faglig uddannelse åben for
det lokale miljø, EU og resten af verden
3.1  Styrkelse af forbindelserne med

erhvervslivet, forskningen og
samfundet i almindelighed

3.2  Udvikling af iværksætterånd
3.3  Forbedring af undervisningen i

fremmedsprog
3.4  Øge mobilitet og udvekslinger
3.5  Styrkelse af det europæiske

samarbejde«

•  »styrke den europæiske dimension gennem
mobilitet, partnerskaber og andre
tværnationale initiativer;

•  forbedre gennemsigtighed, information og
vejledning:
(a)  øge gennemsigtigheden ved at

rationalisere informationsredskaber og
integrere instrumenter i en enkelt
ramme

(b)  styrke politikker, systemer og praksis,
der støtter information, vejledning og
rådgivning;

•  anerkende kompetencer og kvalifikationer,
herunder udvikle en ordning for
meritoverførsel:
(a)  udvikle fælles certificeringsprincipper

for kvalifikationer og en ordning for
meritoverførsel for
erhvervsuddannelse;

(b)  øge støtten til udvikling af kompetencer
og kvalifikationer på sektorniveau, især
under inddragelse af arbejdsmarkedets
parter;

(c)  udvikle fælles principper for validering
af ikke-formel og uformel læring med
henblik på at sikre bedre
overensstemmelse;

•  tilskynde medlemsstaterne til at lægge
større vægt på kvalitetssikring gennem
udveksling af modeller og metoder:
(a)  fremme samarbejde om at sikre

kvaliteten gennem udveksling af
modeller og metoder samt fremme
fælles kriterier;

(b)  lægge vægt på uddannelsesbehovene
hos lærere og undervisere inden for
alle former for erhvervsuddannelse.«.
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Beskæftigelse gennem læring

Benchmark for fremme af livslang læring er at øge de voksnes deltagelse
i uddannelsestiltag fra et EU-gennemsnit på ca. 10 % til 12,5 % inden 2010.
Politikrammen understreger betydningen af læring på arbejdspladsen som
en del af livslang læring. Erfaringen viser dog, at en stor del af de unge ikke
længere deltager i almen og erhvervsrettet uddannelse, når de først er startet
på arbejdsmarkedet. I 2001 deltog ca. 65 % af de 19- til 22-årige
erhvervsbeskæftigede i EU ikke i uddannelse. I henhold til undersøgelsen om
efter- og videreuddannelse (Continuing Vocational Training Survey – CVTS),
deltog lidt under 40 % af erhvervsbeskæftigede mænd og kvinder i EU i
erhvervsrettet uddannelse i 1999 i de undersøgte sektorer (undervisnings-,
sundheds-, social- og landbrugssektoren samt offentlige tjenesteydelser var
ikke medtaget) (Diagram 1). Der er også tegn på, at der kun er få, der når et
højere uddannelsesniveau, når de først er fyldt 30.

Diagram 1:  Mænds og kvinders deltagelse i efter- og
videreuddannelse, 1999

Den forholdsvis ringe andel af erhvervsbeskæftigede, der deltager i
uddannelse, bekræfter konklusionerne i Europa-Kommissionens meddelelse
»Effektiv investering i uddannelse og erhvervsuddannelse: en absolut
nødvendighed for Europa« om manglende private investeringer i uddannelse
fra virksomheder og enkeltpersoner.
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1.3.2. Lige muligheder og social integrering
Høj beskæftigelse og social samhørighed afhænger i stor udstrækning af
stigende beskæftigelse i fire af befolkningens nøglegrupper: lavt kvalificerede
unge, kvinder i den arbejdsdygtige alder, ældre og de dårligt stillede på
arbejdsmarkedet. Disse gruppers beskæftigelsesmuligheder er i nogen grad
påvirket af deres adgang til uddannelse og til erhvervelse af de
kvalifikationer, de har brug for.

1.3.2.1. Reducering af antallet af unge med utilstrækkelige
uddannelseskvalifikationer

Politikrammen sætter et mål om at mindske antallet af de 18- til 24-årige, som
ikke er under uddannelse, inden 2010. Til trods for en vedvarende stigning i
antallet af unge, der fortsætter i uddannelsessystemet efter skolepligtens ophør,
deltog ca. 45 % af de unge 19- til 22-årige og to tredjedele af de 23- og 24-årige
ikke i uddannelse. I de fleste lande var antallet af dropouts betydeligt højere
blandt unge mænd end blandt unge kvinder. Til gengæld var det sådan, at de
fleste mænd i alderen 19 til 22 år, som havde en lav skoleuddannelse og ikke
deltog i erhvervsrettet uddannelse, var i arbejde, mens halvdelen af kvinderne
ikke havde arbejde, og de fleste endda ikke indgik i arbejdsstyrken (Diagram 2).

Diagram 2:  19- til 22-årige mænd og kvinders deltagelse i uddannelse
– efter beskæftigelsesstatus
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Beskæftigelse gennem læring

1.3.2.2. Equal opportunities
Stigningen i antallet af kvinder i beskæftigelse er det mest karakteristiske ved
den udvikling, arbejdsmarkedet i EU har undergået i løbet af de sidste få tiår.
Det er Det Europæiske Råds mål at forhøje kvindernes beskæftigelsesfrekvens
fra de nuværende 52 % til mindt 60 %. Selv om det ikke er den eneste faktor,
der tæller i forbindelse med jobsøgning, er der en stærk forbindelse mellem
kvindernes uddannelsesniveau og deres beskæftigelsesmuligheder. I EU var
kun 50 % af kvinderne med grundlæggende skoleuddannelse i beskæftigelse i
2001, i modsætning til over 80 % af dem med videregående uddannelse
(Diagram 3). Medlemsstaternes opgave er at sikre, at de lavtkvalificerede får
adgang til arbejdsmarkedet og til erhvervsrettet uddannelse.

Diagram 3: 25- til 54-årige kvinder i arbejdsstyrken – 
efter uddannelsesniveau, 2001

1.3.2.3. Reducering af antallet af ældre arbejdstagere, der går på
førtidspension

Demografiske tendenser viser, at der er en væsentlig stigning i antallet af 50-
årige og derover, men et stigende antal af dem forlader arbejdsstyrken, før
de når den officielle pensionsalder. I 2001 var under halvdelen af de 55- til
64-årige mænd og mindre end en fjerdedel af kvinderne i beskæftigelse. For
at vende om på denne tendens satte Det Europæiske Råd et mål om at
forhøje beskæftigelsesfrekvensen for de 55- til 64-årige til 50 % inden 2010.
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At så mange af dem, der forlader arbejdsstyrken på et tidligt tidspunkt, har
et lavt uddannelsesniveau, lader formode, at der mangler jobmuligheder på
de områder, hvor de har deres kvalifikationer. Kun omkring 40 % af
mændene og 20 % af kvinderne i alderen 55 til 64 år med grundlæggende
skoleuddannelse var i beskæftigelse i 2001. Dette skyldes hovedsagelig, at
ældre arbejdstagere kun har begrænset adgang til uddannelse. Det ses
tydeligt, at deltagelsen i efter- og videreuddannelse aftager væsentligt med
alderen i alle medlemsstaterne. Sammenlignet med de 30- til 40- årige er der
gennemsnitligt kun halv så stor sandsynlighed for, at mænd og kvinder i
50’erne og i begyndelsen af 60’erne deltager i uddannelse.

1.3.2.4. Integrering af dårligt stillede grupper i arbejdsstyrken
Der er kun få oplysninger om de vanskeligheder, som dårligt stillede
befolkningsgrupper stilles over for – på grund af handicap, diskriminering
eller sociale problemer – og om disse gruppers størrelse. De foreliggende
data viser, at beskæftigelsesfrekvensen hos disse grupper er meget lavere,
og arbejdsløsheden højere, end hos andre grupper med et generelt lavere
uddannelsesniveau.

Det skønnes for eksempel, at der er mere end 37 millioner mennesker i EU’s
15 medlemsstater med et handicap, dvs. en ud af ti. Der er ikke kun mindre
sandsynlighed for, at disse mennesker finder beskæftigelse, men også mindre
sandsynlighed for, at de deltager i efter- og videreuddannelse, hvis de har
arbejde. Sandsynligheden for at mænd uden handicap deltager i uddannelse
er næsten dobbelt så stor som for beskæftigede mænd med handicap.

1.4. Mindskelse af kvalifikationskløften

Strukturelle forandringer i EU’s økonomi i retning af både videnintensive job
og videnbaserede sektorer betyder, at der kræves en generel højnelse af
arbejdskraftens uddannelses- og kvalifikationsniveau, hvis målene om
beskæftigelsesfrekvens skal nås.

1.4.1. Højnelse af uddannelsesniveauet
I alle medlemsstaterne kan der iagttages en stigning i uddannelsesniveauet,
da flere unge mennesker fortsætter deres uddannelse efter skolepligtens
ophør. Der foreligger ikke overensstemmende data til måling af stignignen i
uddannelsesniveauet, men en sammenligning af på hinanden følgende
generationers uddannelsesniveau viser højere tal med gymnasial og
videregående uddannelse hos de yngre aldersgrupper. Til trods for denne
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Beskæftigelse gennem læring

stigning er det gennemsnitlige uddannelsesniveau i EU lavere end i nogle af
de fremtidige medlemsstater (Diagram 4).

Det er vanskeligt at vurdere, om den nuværende stigningstakt vil sætte EU
i stand til at nå det foreslåede mål om at øge andelen af 22- årige med mindst
gymnasial uddannelse til 85 % inden 2010. Et af problemerne er, at en
højnelse af uddannelsesniveauet er koncentreret om de unge mennesker, og
at de demografiske forandringer betyder, at færre unge mennesker indtræder
på arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne kan derfor ikke kun satse på de unge,
der fortsætter i de formelle uddannelsessystemer, hvis målet skal nås. Afsnit
1.3.1. viser, at der er en temmelig lav deltagelse i uddannelse blandt de
beskæftigede og blandt personer over 30. Endvidere er uddannelsen for
dem, der arbejder, ofte jobspecifik og resulterer ikke i en formel kvalifikation.
Dette understreger nødvendigheden af at åbne systemerne og fremme
uddannelse på arbejdspladsen, som fører til formelle kvalifikationer.

1.4.2. Potentielt arbejdskraftbehov i 2010
Tendensen til et stigende uddannelsesniveau har været ledsaget af en
mærkbar forskydning i beskæftigelsen fra landbrug og fremstilling til
tjenesteydelser og erhverv, der snarere kræver intellektuelle end fysiske
færdigheder. En undersøgelse af stigningen i det potentielle

14

B L A C K  - P A N T O N E

Diagram 4:  Uddannelsesniveauet hos de 25- til 64-årige i
kandidatlandene, 2002

BG CY CZ EE HU LT LV PL RO SI SK CC EU

Uddannelse på gymnasialt niveau% af de 25- til 64-årige Uddannelse på tertiært niveau

NB: Der foreligger ikke oplysninger for MT

0

10

20

30

40

50

60

100

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

100

70

80

90

34w203_POLICY_DA  11/5/03  11:41  Pagina 14



arbejdskraftbehov frem til år 2010, som bygger på en fortsættelse af de
nuværende tendenser, viser, at det meste af nettojobskabelsen sandsynligvis
vil berøre job, der forudsætter et højt uddannelsesniveau (Diagram 5).

Diagram 5:  Beskæftigelsesvækst efter uddannelsesniveau, 2001-2010

Servicesektoren, som allerede dækker mere end to tredjedele af EU’s
arbejdspladser, vil fortsat udgøre hovedkilden til jobvæksten fra nu og indtil
2010. Væksten inden for servicefagene har f.eks. fundet sted i avancerede
sektorer som virksomhedstjenesteydelser og offentlige tjenesteydelser, f.eks.
inden for sundhed, omsorg og undervisning, som tilsammen udgjorde 60 %
af nettojobskabelsen i EU i anden halvdel af 1990’erne. Den største
beskæftigelsesvæskt vil sandsynligvis finde sted i disse sektorer, navnlig
inden for ledelse, liberale erhverv og teknik.

Selv om størstedelen af nettovæksten i beskæftigelsen sandsynligvis vil
finde sted i job, der forudsætter højere kvalifikationer, vil der stadig være
behov for job, der kræver lavere kvalifikationer. Til trods for et fortsat skift til
mere videnintensive job vil de fleste af dem, der arbejder i 2010, som det
også er tilfældet nu, være i job, der kræver et lavere uddannelsesniveau. I
2001 fandtes halvdelen af arbejdspladserne i EU inden for manuelt arbejde,
salg og service. Inden 2010 vil denne andel sandsynligvis udgøre ca. 45 %.
Det betyder ikke, at folk i disse job ikke har brug for uddannelse. Det er
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Beskæftigelse gennem læring

snarere de strukturelle ændringer i økonomien, der kræver, at folk enten
skifter job eller sektor eller begge dele, hvilket igen betyder, at der er behov
for erhvervelse af nye kvalifikationer og for adgang til den nødvendige
uddannelse.

En fortsættelse af de nuværende tendenser betyder, at der i de kommende
år kan blive en lige så stor mangel på arbejdskraft i den nederste ende af
kvalifikationsspektret som i toppen, hvor de politiske spørgsmål har tendens
til at koncentreres. Medlemsstaterne har peget på arbejdskraftmangel i
tekniske og håndværksrelaterede job. Behovet for at tilbyde uddannelse i
disse kvalifikationer er ikke mindre end behovet for at sikre tilstrækkelig
arbejdskraft med ikt-kvalifikationer.

Udvidelsen af EU er også en stor udfordring. Det strategiske mål, som blev
opstillet i Lissabon for EU med 15 medlemsstater, skal nås inden 2010 af en
europæisk union med mindst 25 medlemmer. Mange af de fremtidige
medlemsstater har en beskæftigelsesfrekvens under EU-gennemsnittet
(Diagram 6).

Graph 6.  Employment rates (15-64) in candidate countries, 2002 
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1.5. Forbedring af erhvervsrettet uddannelse i
medlemsstaterne

Medlemsstaterne, der har ansvaret for organisation og indhold af deres
erhvervsuddannelsessystemer, begyndte at reformere systemerne i
1990’erne. De enkelte medlemsstaters reformstrategi afspejler systemernes
karakteristika. Fordelen ved den europæiske politikramme er, at den afspejler
fælles prioriterede mål og udgør et referencepunkt til styring og måling af
fremskridt. Medlemsstaterne befinder sig på forskellige reformstadier. Nogle
har gjort betydelige fremskridt, andre bliver nødt til at gøre en større indsats,
således som Europa-Kommissionen har understreget i sin evaluering af
beskæftigelsesstrategiens virkning »Impact evaluation of the employment
strategy«. Sammenfattende peger fælles tendenser i medlemsstaternes
politikker i retning af at
• forbedre kvaliteten af uddannelsessystemerne ved at ændre strukturer og

fremgangsmåder og ved at udbyde bedre uddannelse til lærere og
undervisere;

•  tilpasse uddannelse og erhvervsuddannelse bedre til arbejdsmarkedets
behov ved at lægge vægt på erhvervsrelaterede aspekter i
uddannelsesprogrammerne i mange lande og ved at etablere et nærmere
samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik
på at imødekomme lokale og regionale arbejdsmarkeders behov;

•  udbyde ikt-nøglekvalifikationer i erkendelse af vidensamfundets betydning,
med vægt på de mest sårbare grupper i samfundet;

•  tilskynde enkeltpersoner og/eller organisationer til uddannelse ved hjælp af
finansielle incitamenter;

•  opnå større anerkendelse af formel og ikke-formel læring: det kræver
nødvendigvis et godkendelses- og/eller valideringssystem for ikke-formel
uddannelse og erfaring;

•  opnå større gennemsigtighed i erhvervskvalifikationer og forbedre
mulighederne for mobilitet for dem, der er under uddannelse.
Arbejdsmarkedets parter støtter reformarbejdet og har i mange

medlemsstater indgået aftaler med regeringen. På baggrund heraf har nogle
medlemsstater indledt foranstaltninger for de dele af arbejdskraften, som
nødvendigvis skal integreres bedre i arbejdsmarkedet, hvis målene om
beskæftigelsesfrekvens skal nås.

Med henblik på at reducere antallet af dem, der forlader
uddannelsessystemet med utilstrækkelige kvalifikationer, har nogle
medlemsstater, f.eks. Belgien og Italien, truffet foranstaltninger for at sikre, at
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Beskæftigelse gennem læring

alle 16- til 18-årige deltager i en eller anden form for almen eller
erhvervsrettet uddannelse. Andre, såsom Tyskland og Grækenland, giver
dem, der er faldet fra, en ny chance for at indhente deres uddannelse. Med
henblik på at få kvinder til at starte på arbejdsmarkedet og forbedre deres
jobmuligheder har mange medlemsstater, herunder Østrig, Danmark,
Finland, Italien, Portugal og Spanien brugt erhvervsrettet uddannelse til at
nedbryde kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og tilskynde kvinder til at
udøve mere mandsdominerede erhverv. I Finland er der også gjort tiltag for
at tilskynde mænd til starte i kvindedominerede erhverv. Der er truffet
foranstaltninger i Østrig, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien og
Sverige med henblik på at uddanne kvinder i ny teknologi. Tyskland har sat
sig som mål at øge andelen af kvinder i it-uddannelser med 40 % inden 2005.

Bestræbelserne på at holde ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet har
været koncentreret om skatteforanstaltninger for at modvirke tidlig
pensionering. Kun i få medlemsstater, f.eks. Østrig, Finland, Sverige og Det
Forenede Kongerige, er der tegn på, at der udbydes uddannelse for at
tilskynde ældre arbejdstagere til at fortsætte med at arbejde, og at der træffes
foranstaltninger for at få flere af de ældre til at deltage i
uddannelsesprogrammer. Flere medlemsstater har indledt foranstaltninger
for at give handicappede adgang til grundlæggende skoleuddannelse (f.eks.
Spanien) og  til efter- og videreuddannelse (som i Sverige). Der er også gjort
en indsats for at øge denne gruppes deltagelse i uddannelsestiltag på
arbejdsmarkedet i Frankrig, Nederlandene og Portugal. I nogle lande,
herunder Danmark, Tyskland, Grækenland og Nederlandene, er der indført
sprogkurser for indvandrere og etniske mindretal, delvis for at få flere til at
deltage i almen og erhvervsrettet uddannelse. I andre lande, såsom
Nederlandene og Det Forenede Kongerige, er der indført et system til
overvågning af, hvor disse grupper befinder sig på arbejdsmarkedet.

1.6. Konklusioner

Rapportens undersøgelse viser, at tendenser på arbejdsmarkedet har en
væsentlig indflydelse på erhvervsuddannelsespolitikken.

For at nå Det Europæiske Råds mål om beskæftigelsesfrekvens er det
nødvendigt med en årlig gennemsnitlig nettovækst i beskæftigelsen på 1-1,5
% i indeværende årti – næsten som i tidsrummet 1995-2001. De nye job skal
dog besættes. Selv om uddannelse kun er en af mange faktorer med
indflydelse på jobmuligheder, så viser forbindelsen mellem
uddannelsesniveau og beskæftigelsesfrekvens, at uddannelse spiller en stor
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rolle. Den forventede stigning i antallet af videnintensive job taler for at
fortsætte strategien om at højne uddannelsesniveauet i almindelighed. Det
betyder, at de unge mennesker stadig skal tilskyndes til at blive i
uddannelsessystemet efter skolepligtens ophør, og at det skal sikres, at de
er i besiddelse af færdigheder og nøglekvalifikationer, så de kan tilpasse sig
de ændrede behov.

Der er en anden vigtig tendens i jobskabelsen, som det er nødvendigt at
tage hensyn til. Der er fare for, at en højnelse af uddannelsesniveauet vil
medføre højere forventninger om det arbejde, folk søger og accepterer, og at
et betydeligt antal af de nye job, som traditionelt betragtes som job for
ufaglærte eller specialarbejdere, ikke bliver besat. I forsøget på at nå de mål
om beskæftigelsesfrekvens, som blev opstillet i Lissabon, kan de eventuelle
vanskeligheder med at besætte disse job ikke tilsidesættes.
Arbejdsmarkedets parter i nogle sektorer, navnlig rengøring, private
sikkerhedstjenester og turisme, forsøger at forbedre status for nogle job i de
pågældende sektorer ved at højne det faglige niveau og indføre
kvalifikationskrav. Det at anvende kvalifikationer og uddannelse til at forbedre
den status, som traditionelt set lavt kvalificerede job har, og det at gøre dem,
der besætter disse job, tilpasnings- og beskæftigelsesegnede bør indgå i
politikrammen som et aspekt til forbedring af arbejdets kvalitet. Dette kunne
føres videre af Brugge-København-processen som støtte til
arbejdsmarkedets parter på europæisk og nationalt plan.

Foruden at nå ud til job, som i almindelighed ikke forudsætter nogen
uddannelse, kræves det, for at opfylde målet om beskæftigelsesfrekvens og
benchmarks for deltagelse i livslang uddannelse og for uddannelsesniveau,
at opmærksomheden rettes mod folk uden for den formelle uddannelse.
Dette krav forstærkes af den demografiske udvikling, da færre unge
mennesker betyder, at en stadig mindre del af arbejdskraften erhverver
kvalifikationer i det formelle uddannelsessystem. Udviklingen kræver, at der
indføres nye former for læring og erhvervelse af kvalifikationer, således at
man også når dem, der traditionelt ikke deltager i uddannelse, uanset om de
er i beskæftigelse eller ej.

Dette er ikke nyt. I mange lande er adgangen til uddannelse fortsat
begrænset for vigtige grupper i arbejdskraften, selv om de i nogen tid har
udgjort målgruppen for en række uddannelsesforanstaltninger. Derfor gøres
det gældende, at medlemsstaterne under hensyntagen til deres egne særlige
forhold sætter mål, således at 25- til 64-årige kvinder, ældre arbejdstagere
mellem 55 og 64 år og handicappede får mulighed for at deltage i
uddannelse. Sådanne mål ville supplere de mål, Det Europæiske Råd har
opstillet. De kunne medtages i retningslinjerne for beskæftigelsesstrategien,
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Beskæftigelse gennem læring

som erkender betydningen af at integrere disse grupper endnu bedre på
arbejdsmarkedet. Dermed ville tilsynet med gennemførelsen af livslang
læring i medlemsstaterne også blive forbedret.

For at nå ud til de beskæftigede, anerkender politikrammen betydningen
af læring på arbejdspladsen og af ikke-formel læring. Det er nødvendigt, at
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter aktivt fremmer bred
anerkendelse af ikke-formel læring (især på arbejdspladsen) med hensyn til
metode og accept på arbejdsmarkedet. Dette danner forudsætningen for
indførelse af en læringskultur, hvor folk forventer at lære gennem de daglige
opgaver, og hvor deres færdigheder bliver mere synlige.

Nye former for læring kan også reducere omkostningerne. Spørgsmålet
om, hvem der betaler for uddannelse, bør drøftes mere dybtgående. Der er
ikke en enkelt løsning på, hvordan udgifterne til uddannelse deles mellem
stat, arbejdsgivere, fagforeninger og enkeltpersoner – modellen varierer
mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med deres traditioner. De
temmelig lave tal for de beskæftigede, der deltager i uddannelse, støtter
Europa-Kommissionens opfattelse af, at der er et privat finansieringsunderskud,
og at der er en tendens i retning af at lade dem, der umiddelbart profiterer af
uddannelse, især virksomheder og enkeltpersoner, betale mere. Mere
uddannelse til de ovennævnte grupper, som skal integreres på
arbejdsmarkedet, vil dog kræve støtte fra offentlige midler.

Medlemsstaterne ønsker at forbedre kvalifikationernes gennemsigtighed
ved hjælp af fælles formater til videregivelse af informationer.
Arbejdsmarkedets parter gør en indsats, navnlig i den europæiske sociale
dialog på sektorplan, for at forbedre anerkendelsen af kvalifikationer på tværs
af Europa i nogle sektorer. Deres arbejde finder dog sted isoleret. Støtte til
deres arbejde fra Brugge-København-processen vil være af stor betydning.
En sådan støtte vil især kunne fremme udvekslingen mellem sektorer med
samme problemer og give politisk opbakning til de forslag, som udarbejdes.

Rammen for europæisk erhvervsuddannelsespolitik er omfattende. Den
understreger, at beskæftigelse opnås gennem læring. Den styrkes af
arbejdsmarkedets parters handlingsramme og af deres arbejde i den sociale
dialog i forskellige sektorer og i de tresidede drøftelser med regeringen på
europæisk plan og medlemsstatsplan. Den åbne koordinationsmetode, der
omfatter indikatorer, benchmarks og prioriterede områder for peer review,
udgør den væsentlige forskel mellem de igangværende reformer og
opfølgningsarbejdet til hvidbogen »Vækst, konkurrencedygtighed og
beskæftigelse« fra 1993. Den giver impulser til reformarbejdet, idet den
sammenligner resultaterne i medlemsstaterne og sikrer, at den europæiske
politikramme anvendes af medlemsstaterne som referencepunkt for deres
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politik. Brugge-København-processen styrker den åbne koordinationsmetode,
idet den tilskynder ministerierne i medlemsstaterne til at samarbejde om
europæiske prioriterede områder. Den europæiske beskæftigelsesstrategis
formel om at vedtage fælles, politisk bindende mål og at aflægge beretning om
de fremskridt, der gøres, har vist sig at være en succes. Denne formels
anvendelse på Lissabon-opfølgningen udgør en betydelig udvikling.

Sammenfattende plæderer denne rapport for at fremskynde reformarbejdet;
at fremme deltagelse af arbejdsstyrkens nøglegrupper i almen og
erhvervsrettet uddannelse og foretage overvågning heraf, og ikke at overse
den potentielle arbejdskraftmangel i den nederste del af kvalifikationsspektret.
Det er store udfordringer. Det Europæiske Råds hensigt om at sætte et
strategisk mål for at styrke beskæftigelsen og de økonomiske reformer og
modernisere den europæiske socialmodel har dog haft den ønskede virkning.
EU arbejder hårdt på at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske
videnbaserede økonomi i verden, og der er en stærk beslutsomhed om at
gennemføre de nødvendige ændringer. Det forventes, at erhvervsuddannelsens
kvalitet kan forbedres, og at Europas uddannelsessystemer bliver et
referencepunkt på verdensplan inden 2010.
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