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SAMMANFATTNING 
 
Undersökningen av de akademiska karriärer och yrkeskarriärer som de utexaminerade eleverna vid 
Europaskolorna gjort, som utfördes under perioden februari–september 2008, har huvudsakligen 
baserats på svaren på en elektronisk enkät som skickats till omkring 3 000 utexaminerade elever 
(närmare bestämt 2 987). Notera att denna siffra utgör omkring 8,5 procent av (den bästa 
uppskattningen vi kunde göra av) antalet utexaminerade som erhållit europeisk studentexamen 
sedan upprättandet av systemet med Europaskolor för omkring femtio år sedan. Denna procentandel 
kan verka låg, men om man tar hänsyn till att Europaskolorna inte systematiskt samlar in uppgifter 
om och uppdaterar de utexaminerades vistelseort, och bara lagrar föräldrarnas adresser (och dessa 
uppdateras inte heller när barnen väl har lämnat Europaskolorna) kan denna procentandel faktiskt 
betraktas som ganska rimlig. Av svarspersonerna är 53 procent över 26 år, och kan följaktligen 
betraktas som att ha avslutat sin akademiska utbildning och inlett en yrkesbana. Av dessa är 
omkring 3 av 10 äldre än 40 och omkring 1 av 10 äldre än 50, vilket innebär att man kan dra 
slutsatsen att svaren omfattar ett betydande antal utexaminerade vars yrkeskarriär kan betraktas som 
väl etablerad, även om svarspersonerna utan tvekan till övervägande delen utgörs av yngre 
personer. Svarens representativitet bekräftas också av mångfalden svarspersoner i enlighet med 
skolans storlek: 71 procent av svarspersonerna tog examen vid en ”stor” skola i Bryssel eller 
Luxemburg och 29 procent vid en av de andra ”mindre” skolorna, jämfört med den nuvarande 
fördelningen 60/40, men man får inte glömma att de ”mindre” skolorna också är de nyaste, vilket 
innebär att deras andel av utexaminerade studenter måste vara lägre än deras andel av de nuvarande 
skoleleverna. Könsfördelningen är också så gott som helt jämn: 55 procent av svaren kom från 
kvinnliga tidigare elever och 45 procent från manliga. Dessa siffror kan jämföras med den befintliga 
fördelningen på 51 procent flickor och 49 procent pojkar (det visar alltså en lätt men godtagbar 
övervikt mot kvinnliga svarspersoner). Om man utelämnar svarspersoner med dubbel nationalitet är 
49 procent medborgare av de sex ursprungliga medlemsstaterna, 14 procent av EU-10/EU-6 och 
26 procent av nyare medlemsstater. Vad gäller modersmål har 65 procent av svarspersonerna ett av 
de tre så kallade arbetsspråken eller hjälpspråken vid Europaskolorna (engelska, franska och tyska) 
som modersmål, medan resten har ett av de övriga officiella språken eller till och med ett språk som 
inte är officiellt språk i EU-27 som modersmål (och 17 procent anger att de har fler än ett 
modersmål). Slutligen är det värt att nämna att 54 procent av svarspersonerna har tillbringat 
samtliga skolår i en Europaskola, och att hela 81 procent gått hela sekundärnivån (7 år) där, vilket 
innebär att det är rimligt att framhålla att de känner till systemet tillräckligt bra för att delta i 
undersökningen. 
 
Innan man går in på detaljer i fråga om analysen av svaren vill konsulterna rapportera resultaten av 
analyserna av de viktigaste studieplanerna inom systemet med Europaskolor för att belysa de starka 
och svaga punkterna i utbildningssystemet, enligt vad som framgår av dessa officiella riktlinjer. Det 
borde inte komma som en överraskning att Europaskolorna fäster mycket stor uppmärksamhet vid 
språkundervisning, både som separat ämne och i samband med språk- och innehållsintegrerad 
inlärning, t.ex. historia och geografi. Denna undervisning verkar, enligt vad som framgår av 
analysen av de svar som mottagits (se nedan), förbereda för en ofta internationell (eller kanske 
snarare interkulturell) akademisk karriär och/eller yrkeskarriär, även om det i innehållet i 
studieplanerna för de flesta språkkurserna inte hänvisas till vad som under den senaste tiden har 
blivit standard i detta avseende, nämligen den gemensamma europeiska referensramen för språk. 
 
Utöver språkundervisning ligger Europaskolorna också över genomsnittet (jämfört med de 
nationella utbildningssystemen i EU, som analyserats av nätverket för information om utbildning i 
Europeiska gemenskapen, Eurydice) i fråga om undervisning i naturvetenskapliga ämnen (biologi, 
kemi och fysik). Det är utan tvekan som en följd av detta som vi noterar att antalet utexaminerade 
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personer som valt en högre utbildning på dessa områden ligger över genomsnittet i Europa, framför 
när det gäller flickor. 
 
Konsulterna har också analyserat de åtgärder som vidtagits till förmån för elever med 
inlärningssvårigheter. Betydelsen av dessa åtgärder bör ses mot bakgrund av att Europaskolorna 
bara erbjuder en enda typ av utbildning (även om eleverna kan välja mellan ett brett urval av 
alternativ inom denna utbildningstyp), där man förbereds inför en akademisk karriär men inte får 
någon yrkesutbildning eller konstnärlig utbildning. Elever som har svårigheter med det program 
som erbjuds kan inte bara byta inom systemet till en utbildningstyp som passar bättre. Därför måste 
de få hjälp att i så hög grad som möjligt övervinna inlärningssvårigheter, i synnerhet om dessa 
grundas på språkproblem (därav också betydelsen av åtgärderna för elever utan egen 
språkavdelning). Det bör noteras att stödåtgärderna inte begränsas till dessa fall, utan också 
omfattar mer allmänna åtgärder för inlärningsstöd för olika inlärningssvårigheter, och också 
åtgärder för att integrera elever med särskilda utbildningsbehov. Trots dessa åtgärder är nivån för att 
”gå om” en årskurs fortfarande lite högre än genomsnittet i Europa, och rör omkring en av fyra 
pojkar och en av sju flickor. Det är relevant i detta sammanhang att påpeka att detta att ”gå om” en 
årskurs enligt de tillfrågade i ungefär lika hög grad har att göra med språkutbildningen (som ett 
enskilt ämne eller som språk- och innehållsintegrerad inlärning) som med utbildning i 
naturvetenskapliga ämnen, eftersom det i båda fallen rör sig om ungefär en av fyra elever som har 
varit tvungen att ”gå om” en årskurs. 
 
Konsulterna har också försökt utarbeta rekommendationer i en separat bilaga. Rekommendationerna 
handlar inte så mycket om hur man ska kunna förbättra det nuvarande systemet som, vilket också 
framgår av svaren (se nedan), kan betraktas som tämligen framgångsrikt, utan snarare om hur vissa 
av dess starka punkter ska kunna överföras på de nationella utbildningssystemen i EU. Men innan 
vi går in på detaljer är det lämpligt att analysera svaren och se i vilken grad de bekräftar resultaten 
av analysen av Europaskolornas program. 
 
Eleverna vid Europaskolorna förbereds i stort mycket bra inför en akademisk karriär, eftersom 
94 procent av de tillfrågade inlett en sådan karriär, och 8 av 9 av dessa i slutändan tar minst en 
kandidatexamen eller motsvarande. Det är också värt att notera att ett betydande antal 
utexaminerade (38 procent) studerat vid mer än en högskola/ett universitet, och att detta bara i en 
minoritet av fall (omkring 1 av 3) beror på att de inte lyckats ta en examen vid den första 
högskolan/det första universitetet som de studerat vid. I nästan 30 procent av fallen ligger dessutom 
den första högskolan/det första universitetet i ett land som varken är deras ursprungsland eller det 
land där de studerade vid en Europaskola (i nästan lika många fall, dvs. 29 procent, innebär detta att 
det huvudsakliga undervisningsspråket inte är deras modersmål – den geografiska rörligheten 
bestyrks med andra ord av den språkliga flexibiliteten). Detta är ett tillräckligt bevis på den stora 
rörlighet som kännetecknar de utexaminerade eleverna på akademisk nivå, vilket också bekräftas på 
nivån för deras yrkeskarriär (se nedan). Det är också värt att notera att denna rörlighet inte kommer 
av att de tillfrågade ansåg att undervisningsnivån på modersmålet var för låg för att inleda en 
akademisk karriär i: i fråga om språket ansåg bara 1–3 procent att nivån inte var tillräckligt hög. 
Denna bedömning av det sätt på vilket Europaskolorna förbereder sina elever för högre utbildning 
bekräftades av uppskattningen att 80–85 procent, beroende på modersmål, kände sig lika förberedda 
som eller till och med bättre förberedda än sina medstudenter vid högskolan eller universitetet. Det 
råder förresten inte någon verklig skillnad i bedömningen mellan personer som utexaminerats från 
”stora” skolor och sådana som utexaminerats från ”små” skolor. Å andra sidan tar 86 procent av 
eleverna upp till 4 år på sig att ta en kandidatexamen och 84 procent upp till 6 år på sig att ta en 
magisterexamen, vilket tyder på att man till viss del ”går om” kurser på högskole-/universitetsnivå. 
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Procentandelen utexaminerade som väljer naturvetenskapliga ämnen som område för en högre 
utbildning (20 procent) är betydligt högre än det europeiska genomsnittet (11 procent), och detta 
gäller i ännu högre grad flickor än pojkar. Det faktum att det också fästs stor vikt vid utbildning 
inom naturvetenskapliga ämnen inom systemet med Europaskolor, utöver den ”självklara” vikt som 
fästs vid språkutbildning, påverkar utan tvekan dessa val. De statistiska uppgifterna bekräftar att det 
definitivt finns ett samband mellan valet av naturvetenskapliga ämnen som frivilliga kurser på 
sekundärnivå och valet av naturvetenskapliga ämnen på högskole-/universitetsnivå. Med tanke på 
hur viktig naturvetenskapen är i vårt samhälle kan denna aspekt av systemet med Europaskolor 
betecknas som fördelaktig. 
 
Analysen av de socioekonomiska sektorerna inom vilka utexaminerade elever inleder sin 
yrkeskarriär visar att systemet med Europaskolor, kompletterat med högre utbildning, öppnar 
dörren för många olika slags arbeten. Det är värt att notera att 65 procent av de manliga och 
55 procent av de kvinnliga f.d. eleverna beskriver sin arbetsmiljö i början av karriären som 
internationell, och dessa siffror stiger till och med något i senare skeden av karriären. Det är kanske 
också värt att notera att endast 7 procent inleder en yrkesbana vid någon av EU-institutionerna, trots 
att 68 procent av de tillfrågades familjer tillhör den kategori som kallas kategori I1. Om man går in 
mer i detalj på språkanvändning i början av yrkeskarriären kommer det inte som någon 
överraskning att 51 procent av de utexaminerade som har engelska som modersmål också 
huvudsakligen använder engelska som språk för att kommunicera i arbetsmiljön. Detta gäller bara 
38 procent av resten av de utexaminerade för de övriga språken sammantaget (dvs. 38 procent av de 
elever som har ett annat modersmål än engelska använder oftast sitt modersmål i arbetsmiljön), men 
detta genomsnitt döljer betydande olikheter som konsulterna inte har någon förklaring till: för 
grekiska rör det sig bara om 24 procent, medan det för portugisiska nästan rör sig om det dubbla, 
47 procent. För tyska, ett av de tre så kallade hjälpspråken vid Europaskolorna, rör det sig om 
32 procent, vilket är lägre än för t.ex. nederländska, där siffran är 36 procent. Dessa siffror 
överensstämmer med valet av språk på högskole-/universitetsnivå: det kommer återigen inte som 
någon överraskning att 86 procent av de studenter som har engelska som modersmål studerar på 
detta språk vid högskolan eller universitetet, men endast 62 procent av de tysktalande eleverna 
följer en högre utbildning på tyska, vilket är lägre än t.ex. nederländska med 71 procent. 
 
Familjernas sociala bakgrund är ganska unik, eftersom 82 procent av svarspersonerna tillhör en 
familj där minst en av föräldrarna har en kandidatexamen eller en högre examen. Detta är fyra eller 
fem gånger så högt som det europeiska genomsnittet. Bara 47 procent av svarspersonerna ansåg 
dock att deras sociala bakgrund har haft ett ”avgörande inflytande” på deras akademiska karriär, 
men om man också inkluderar de svarspersoner som ansåg att den har haft ett ”visst inflytande” så 
stiger andelen till 82 procent.  
Och även om det är svårt att göra jämförelser mellan föräldrarnas yrkesnivåer är det rimligt att 
hävda att en av föräldrarna i 55 procent av fallen innehar en tjänst på eller jämförbar med nivå A(*) 
eller B(*) vid en EU-institution. 
 
Anledningarna (som angivits av svarspersonerna) till att föräldrarna har skickat dem till en 
Europaskola har också analyserats. Eftersom 68 procent av eleverna kommer från en familj som 
tillhör kategori I var detta naturligtvis den vanligaste anledningen, följd av den mångkulturella 
karaktären hos Europaskolorna, det faktum att de erbjuder undervisning i modersmålet, den goda 
kvaliteten i stort på utbildningen och på femte plats den europeiska studentexamen (som nämndes 
två gånger så sällan som den mest nämnda anledningen, dvs. kategori I. Andra anledningar angavs i 
mindre grad). 

                                                 
1 Elever med åtminstone en förälder som arbetar för en EU-institution. 
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I analysen av orsakerna till ”avhopp” visas att en bristfällig nivå på den utbildning som 
tillhandahålls inom systemet med Europaskolorna nästan inte nämns som orsak vid något tillfälle. I 
de flesta fall anses utbildningsnivån (framför allt på de punkter där eleverna med detta system ska 
bli framgångsrika, dvs. språk och naturvetenskapliga ämnen) tvärtom vara alltför hög för vissa 
elever, och eftersom de svagare eleverna inte har något verkligt alternativ utöver att gå om 
årskursen – även om de kan få inlärningsstöd – kan det slutliga resultatet bli att de måste lämna 
systemet och fortsätta inom ett mer passande utbildningssystem. Trots detta är det intressant att 
notera att den mest nämnda orsaken faktiskt är att föräldrarna (i praktiken nästan uteslutande 
brittiska medborgare) skickar sina barn till internatskola i hemlandet, men det förefaller också som 
om detta har mycket lite eller ingenting alls att göra med kvalitetsnivån på systemet med 
Europaskolor som sådant. 
 
Sammantaget uppskattas kvaliteten på den utbildning som tillhandahålls vid Europaskolorna 
mycket av eleverna, och bara 3 procent av svarspersonerna tillkännager att de inte skulle skicka sina 
egna barn till en Europaskola eller rekommendera någon annan att göra det. Procentandelen 
utexaminerade som har bibehållit en positiv uppfattning om sin skolgång på en Europaskola (och 
som utan tvekan skulle skicka sina egna barn till en sådan om de hade möjlighet, eller 
rekommendera den för barn till vänner och släktingar) varierar mellan 68 och 74 procent beroende 
på storleken på skolan (där de ”stora” skolorna har den högsta procentandelen), och mellan 71 och 
74 procent beroende på den tillfrågades kön (där pojkar har den högsta procentandelen), med 
72 procent i genomsnitt. 
 
Slutligen, ett sista ämne som analyserades avser nätverket mellan de utexaminerade eleverna. 
Liksom vi redan sagt har Europaskolorna tidigare själva inte gjort mycket för att hålla reda på sina 
tidigare elever, så det var intressant att se i vilken omfattning eleverna hållit kontakt med varandra 
på eget initiativ. Yrkesrelaterade nätverk verkar inte vara av särskilt stor betydelse: bara 11 procent 
av svarspersonerna bekräftar att de har regelbunden kontakt med tidigare skolkamrater av 
yrkesmässiga skäl, och denna siffra måste tolkas under beaktande av att 7 procent av de tillfrågade 
arbetar för en europeisk institution, där chanserna att träffa tidigare skolkamrater under alla 
omständigheter är större än i andra arbetsmiljöer. Det bör noteras att denna procentandel inte 
påverkas på något betydande sätt av den tillfrågades ålder, vilket å andra sidan är en avgörande 
faktor om man tittar på nätverk av sociala skäl: här är den genomsnittliga procentandelen mycket 
högre, för 64 procent av svarspersonerna anger att de regelbundet har social kontakt med 
skolkamrater, och denna siffra är t.o.m. 79 procent alldeles efter utexamineringen (upp till 20 års 
ålder) och fortfarande 68 procent upp till 25 års ålder, för att sedan sjunka gradvis till omkring 
50 procent vid högre ålder. Det ser hur som helst ut som om grunden för yrkesrelaterade nätverk 
bara till viss del formas under utbildningen på sekundärnivå, och förmodligen i högre grad under 
den högre utbildningen och under själva yrkeskarriären. 
 
Konsulterna anser att ovan angivna element besvarar de frågor som ställts, eller med andra ord de 
ämnen som måste studeras i enlighet med specifikationerna i anbudsinfordran för denna 
undersökning. Det är naturligtvis inte ovanligt att svar på specifika frågor i sin tur väcker nya 
frågor, som endera kan besvaras utifrån den information som redan inhämtats eller som skulle kräva 
ytterligare undersökning, eller som kan leda till någon form av förståndsmässigt rimliga hypoteser. 
 
Med tanke på den positiva karaktär som kännetecknar slutsatsen när det gäller kvaliteten på 
Europaskolornas program och de möjligheter de har visat sig erbjuda de utexaminerade eleverna i 
fråga om akademisk karriär och yrkeskarriär uppstår två viktiga frågor: för det första, exakt vilka är 
de aspekter och koncept som är specifika för systemet med Europaskolor och som kan betecknas 
som dess starka punkter, och för det andra, är det – utifrån en pedagogisk eller organisatorisk 
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synvinkel2 – att rekommendera att ”exportera” dem till de nationella utbildningssystemen? 
Konsulterna är medvetna om de diskussioner som förs i detta sammanhang, och anser att följande 
element skulle kunna beaktas i de beslutsprocesser som aktörerna arbetar med för närvarande: 

1) Den europeiska studentexamen öppnar naturligtvis dörren för de utexaminerade till högskolor 
och universitet i det EU-land de väljer, och 94 procent av dem använder faktiskt, vilket framgår 
av siffrorna, denna examen för att inleda en högre utbildning, där majoriteten också använder 
sig av den ”internationella” dimensionen av studentexamen, eftersom 62 procent av dem 
studerar vid en högskola eller ett universitet i ett land som inte är deras ursprungsland. 

Den första procentandelen (94 procent) kan inte bara tillskrivas de meriter som hör samman 
med en europeisk studentexamen: 82 procent av de utexaminerade eleverna kommer, vilket 
framgår av undersökningen, från en familj där åtminstone en av föräldrarna har 
högskole-/universitetsexamen. Detta är också, förmodligen inte av en slump, den procentandel 
tidigare elever som anser att deras sociala bakgrund haft ett ”visst inflytande” till ”avgörande 
inflytande” på deras akademiska karriär. 

Den andra procentandelen (62 procent) är naturligtvis beroende av förekomsten av den 
europeiska studentexamen, men dokumentet som sådant underlättar bara tillträde till en 
högskola eller ett universitet i samtliga EU-länder, och garanterar inte att den utexaminerade 
kommer att lyckas bra där, eftersom detta i mycket högre grad beror på den genomgripande 
kvaliteten på den utbildning som tillhandahålls och på kunskaperna i det språk som den högre 
utbildningen tillhandahålls på där än på den europeiska studentexamen som sådan. Att 
”exportera” konceptet med den europeiska studentexamen till de nationella utbildningssystemen 
i EU, utan att samtidigt se till att nivån på undervisningen i främmande språk är tillräckligt hög, 
skulle kanske därför inte få de önskade effekterna. 

2) Det framgår av 1) att betydelsen av en hög kvalitet på undervisningen i främmande språk inte 
nog kan betonas. Det har redan upprepats i många rapporter att en av anledningarna till att 
Europaskolorna nått så bra resultat i detta avseende – förutom det höga antalet 
undervisningstimmar i Europaskolornas program som ägnas främmande språk och det faktum 
att andraspråksundervisningen inleds på ett tidigt stadium – är att man i systemet använder 
lärare som talar sitt modersmål, inte bara i språkkurser i egentlig mening, utan också där 
främmande språk används i samband med språk- och innehållsintegrerad inlärning (t.ex. i 
historia och geografi). I detta sammanhang bör vi också ställa frågan om huruvida en ”export” 
av koncepten med lärare som talar sitt modersmål och/eller med språk- och innehållsintegrerad 
inlärning som sådana till de nationella utbildningssystemen i EU skulle leda till samma resultat. 
Vi får faktiskt inte glömma att det faktum att eleverna vid en Europaskola så att säga är skyldiga 
att faktiskt använda de(t) främmande språk som de studerar i vardagen och i kommunikationen 
med skolkamrater på ett betydelsefullt sätt bidrar till kunskap och bruk av dem (”omedelbar 
relevans” enligt Baetens Beardsmore). Denna flerspråkiga och mångkulturella miljö, till och 
med gymnasiet, är fortfarande ett av Europaskolornas särdrag, vilket skulle kunna bli svårt att 
frambringa på nivån för de nationella utbildningssystemen som – med tanke på att allt fler barn 
från andra kulturer än det aktuella landets skrivs in på skolorna – huvudsakligen verkar fokusera 
på att barnen snabbt ska lära sig undervisningsspråket, och följaktligen inte värdesätter de 

                                                 
2  Notera att vissa, om än inte alla, särskilda element som bidrar till styrkan i systemet med Europaskolor kan leda till 

betydande kostnader på grund av de extra resurser som krävs. Eftersom de ekonomiska aspekterna inte har 
analyserats i denna undersökning beaktade konsulterna inte ekonomiska element när de utarbetade iakttagelserna. 
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möjligheter som denna språkliga mångfald skulle kunna erbjuda.3 Den rekommendation om 
förändringar av de nationella utbildningssystemen som syftar till att väcka insikt om främmande 
språk i ett tidigt skede skulle naturligtvis behöva analyseras i mycket högre grad än vad som kan 
förväntas av den undersökning som gjorts här av konsulterna. 

3) Ett av målen med systemet med Europaskolor är att inte bara förbereda eleverna för en 
framgångsrik akademisk karriär (och yrkeskarriär), utan att också göra goda europeiska 
medborgare av dem, som bl.a. visar öppenhet och respekt gentemot andra kulturer. Konceptet 
European Hours [Europatimmar] (på grundskolenivå) har genomförts för detta ändamål. Också 
i detta sammanhang kan man ställa frågan om konceptet borde ”exporteras” till de nationella 
utbildningssystemen. För att en sådan typ av kurser verkligen skulle bli framgångsrika måste 
skolan naturligtvis ha en mångkulturell karaktär som barnen får uppleva varje dag, för att 
begreppen öppenhet och respekt ska bli praktiska och inte teoretiska. Men det verkar trots allt 
vara fördelaktigt att tillhandahålla läromedel till lärare inom nationella utbildningssystem som 
är mindre mångkulturella än systemet med Europaskolor, som hjälper dem att organisera samma 
slags aktiviteter som föreskrivs för ”European Hours”. 

4) Slutligen framgår det av undersökningen att det finns statistiska bevis på sambandet mellan den 
betydelse som fästs inom systemet med Europaskolor vid undervisning i naturvetenskapliga 
ämnen (en stabil grund för alla, senare eventuellt följt av en specialisering för de mest 
intresserade eleverna) och det val som gjorts av de utexaminerade att följa en högre utbildning 
på dessa områden. I den utsträckning som detta bör betraktas som fördelaktigt för vårt samhälles 
framtid skulle denna aspekt kunna få de berörda parterna inom nationella utbildningssystem att 
börja fundera över sammansättningen av kursplanen. 

 

                                                 
3  Enligt ett meddelande från Europeiska kommissionen nyligen finns det också outnyttjade språkresurser i samhället: 

man bör värdesätta olika modersmål och andra språk som talas i hemmet och i lokala miljöer och grannmiljöer i 
högre grad (Europeiska kommissionen, 2008, s. 6). 


