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ALJ Action locale pour jeunes (lokala åtgärder för ungdomar – 
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Cedefop Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (lika möjligheter i 

skolan) – Irland 
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Storbritannien 
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yrkesutbildning) 

JCSP Junior Certificate School Programme (grundskoleutbildning på 

högstadienivå) – Irland 

JSA Jobseekers Allowance (arbetslöshetsbidrag) – Irland och 

Storbritannien 

LCA Leaving Certificate Applied (ansökan om examensintyg) – Irland 

AKU Arbetskraftsundersökning 

HBT Homosexuella, bisexuella och transpersoner 

LLP Lifelong Learning Programme (programmet för livslångt lärande) 

LOE Ley orgánica de educación (utbildningslagen) – Spanien 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (gymnasial yrkesutbildning) – 

Nederländerna 

MGI Mission générale d'insertion (program för social integration) – 

Frankrike 

MLP Mutual Learning Programme (programmet för ömsesidigt lärande) 

MS Medlemsstater 

NEET Not in Employment, Education and Training (en person som varken 
utbildar sig eller har arbete)  
 

Nesse Europeiskt expertnätverk inom samhällsvetenskap rörande utbildning 

NGO Frivilligorganisation 

NEWB National Educational Welfare Board (nationella studiestödsnämnden) 

– Irland 

NMA New Modern Apprenticeship Scheme (nytt modernt lärlingssystem) – 

Cypern 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (program för 

grundläggande yrkesutbildning – Spanien) 
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Pisa Internationellt program för bedömning av elever 
 

Plya Project Learning for Young Adults (projektinlärning för unga vuxna) – 

Slovenien 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (individuella program 

för att höja studieresultaten) – Frankrike 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (program för 

vägledning och stöd) – Spanien 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (projekt mot skolk) – Tyskland 

RAR Réseaux ambition réussite (nätverk Ambition att lyckas) – Frankrike 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (nätverk av 

specialiserade följeslagare för elever med svårigheter) – Frankrike 

RONI Indikator på risk för att personen varken utbildar sig eller arbetar – 

Storbritannien 

RSR Réseaux de réussite scolaire (nätverk för lyckad skolgång) – 

Frankrike 

SCP School Completion Programme (program för att hjälpa elever att gå 

färdigt skolan) – Irland 

SDE/ΣΔΕ Andra chansen-skola – Grekland 

SPHE Social, Personal and Health Education (program för social träning, 
personlig utveckling och hälsofrågor i skolan) – Irland 
 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (förberedande 

gymnasial yrkesutbildning) – Nederländerna 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme (program för yrkesinriktad 
fortbildning) – Ireland 
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SAMMANFATTNING 
Andelen elever som lämnar skolan i förtid i EU 
De flesta ungdomar tar sig igenom genom skolsystemet för att därefter gå vidare till 
antingen ytterligare utbildning eller arbete. Var sjunde ung europé lämnar dock 
skolsystemet utan att ha de kunskaper eller kvalifikationer som nu anses krävas för att ta 
sig in på arbetsmarknaden och delta aktivt i dagens kunskapsbaserade ekonomi. Det 
betyder att det i dagsläget finns cirka 6,4 miljoner ungdomar i Europa som anses ha 
lämnat skolan i förtid1. 
 
Andelen elever som lämnar skolan i förtid har minskat på de flesta håll i Europa. År 2000 
låg andelen på 17,6 procent och har sedan dess minskat med 3,2 procentenheter. Andelen 
ligger nu på 14,4 procent. I åtta länder låg denna nivå 2009 under EU:s mål på 10 procent 
(Tjeckien, Litauen, Luxemburg, Österrike, Polen, Slovenien, Slovakien och Finland). I 
länder som Luxemburg, Litauen och Cypern har andelen elever som lämnar skolan i förtid 
minskat markant mellan 2000 och 2009. 
 
Framstegen för att nå EU-målet har dock gått mycket långsammare än vad man 
hade väntat sig och hoppats, trots alla insatser som har gjorts runt om i Europa. I flera 
länder (Spanien, Malta och Portugal) lämnar så många som en av tre elever 
utbildningssystemet i förtid. Totalt sett varierar denna andel mellan som högst nästan 
37 procent i Malta till så lite som 4,3 procent i Slovakien.  
 
Orsaker  
Ungdomar som hoppar av skolan kommer från olika bakgrunder. Att man lämnar skolan 
i förtid kan ofta föras tillbaka på en kumulativ process präglad av bristande 
engagemang till följd av personliga, sociala, ekonomiska, geografiska, utbildningsmässiga 
eller familjerelaterade orsaker. Sådana orsaker kan ligga utanför såväl som utgöra en 
del av utbildningsprocessen och skolerfarenheterna och är vanligtvis mycket 
specifika för individen. För många beror missnöjet på en mängd olika orsaker, 
exempelvis mobbning, dåliga skolresultat, dåliga relationer till lärarna, brist på motivation 
eller att man hamnat i ”fel sällskap”, medan andra hoppar av på grund av personliga eller 
familjerelaterade problem, exempelvis missbruk eller hemlöshet. En stor del av problemet 
beror dock på bristande stöd och vägledning, ointresse för skolarbetet och för 
gymnasieskolans program som alltför ofta misslyckas med att erbjuda ett tillräckligt 
varierat kursutbud, alternativa undervisningsmetoder, erfarenhetsbaserade och andra 
praktiska inlärningsmetoder eller tillräcklig flexibilitet.  
 
Kostnader 
Tidig skolavgång är ett stort problem eftersom det är en viktig bidragande faktor till 
socialt utanförskap längre fram i livet. Förutsägelser om EU:s framtida kunskapsbehov 
tyder på att den som lämnat skolan i förtid bara kommer att ha tillgång till 10 procent av 
arbetstillfällena. Ungdomar som lämnar skolan i förtid löper också högre risk att ha lägre 
inkomst eller att drabbas av arbetslöshet. Otillräcklig utbildning kan också generera 
höga kostnader för samhället i form av lägre inkomstnivåer och svagare ekonomisk tillväxt, 

                                                 
1  Elever som lämnar utbildningssystemet med högst grundskoleutbildning och som inte deltar i fortsatt 

utbildning anses ha lämnat skolan i förtid. Som elev som har lämnat skolan i förtid klassificeras således elev 
som bara har gått ut förskolan, grundskolans lägre klasser, högstadiet eller en kortare gymnasieutbildning om 
mindre än två år (ISCED 0, 1, 2 eller 3C kort 5) och i denna grupp ingår även de som bara har en 
yrkesförberedande utbildning eller yrkesutbildning som inte motsvarar gymnasiekompetens. 
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minskade skatteintäkter och ökade kostnader för offentliga tjänster som hälso- och 
sjukvård, domstolsväsendet och socialbidrag. 
 
Tidig skolavgång får enorma ekonomiska konsekvenser och genererar höga sociala och 
ekonomiska kostnader på såväl individ- som samhällsnivå. Livstidskostnaden för tidig 
skolavgång uppgår till 1–2 miljoner euro per elev som lämnar skolan i förtid. 
Kostnaden för detta utanförskap har beräknats för bl.a. Nederländerna, där 
livstidskostnaden för tidig skolavgång beräknas till cirka 1,8 miljoner euro1. I Finland 
uppgår årskostnaden för en elev som lämnar skolan i förtid till 27 500 euro och 
livstidskostnaden (40 år) till mer än 1,1 miljoner euro2, och detta anses allmänt vara en 
underskattning av den verkliga kostnaden. På motsvarande sätt har den irländska statens 
årskostnader för bidrag och uteblivna skatteintäkter beräknats till 29 300 euro per manlig 
elev som lämnat skolan i förtid, varvid ingen hänsyn tagits till kostnader på grund av hälso- 
och sjukvård eller brottslighet3. En ung person som går kvar i skolan ett extra år kan öka 
livstidsinkomsten med mer än 70 000 euro4.  
 
Ett land som har en hög andel elever som lämnat skolan i förtid får svårt att 
upprätthålla en hög nivå när det gäller såväl sysselsättning som social 
sammanhållning. Om det inom EU generellt finns en hög andel elever som lämnar skolan 
i förtid får EU svårt att konkurrera på den globala marknaden och att uppnå målet en 
smart och hållbar tillväxt för alla, som är ett prioriterat mål i Europa 2020-strategin. En 
hög andel elever som lämnar skolan i förtid inverkar också negativt på målet att förverkliga 
ett livslångt lärande och betecknas av kommissionen som ett slöseri med både individuella 
möjligheter och social och ekonomisk potential5. Om vi så bara minskar andelen elever i EU 
som lämnar skolan i förtid med 1 procentenhet innebär detta att EU:s ekonomi varje år 
förstärks med nästan en halv miljon fler kvalificerade unga arbetstagare6. 
 
Det är således inte konstigt att tidig skolavgång betraktas som en prioriterad politisk 
fråga inte bara i EU utan i hela den industrialiserade världen. Till skillnad från många andra 
faktorer (exempelvis familjerelaterade faktorer och personliga egenskaper) är ju också 
utbildning något som går att påverka via den offentliga politiken7.  
 
Studiens syfte 
Arbetet på EU-nivå för att kartlägga utbildningssituationen i medlemsstaterna har 
intensifierats på senare år. Under fyra år (2006–2010) stödde exempelvis 
generaldirektoratet för utbildning och kultur (GD EAC) klusterverksamheten Cluster on 
Access and Social Inclusion, där 17 medlemsstater deltog för att studera frågor som rör 

                                                 
1  Framräknat av Ecorys.  
2  Statens revisionsverk (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (”Förebyggande av utslagning av unga” resumé 

på svenska: http://www.vtv.fi/files/94/1462007_Forebyggande_av_utslagning_av_unga.pdf), rapport 
146/2007, Statens revisionsverk, Helsingfors. Arbets- och näringsministeriet (2009), Nuoret miehet 
työelämään, mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa (Unga mäns förankring i arbetslivet), 
Arbets- och näringsministeriets publikationer. Arbete och företagsamhet 34/2009. 

3  Smyth, E. och McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 
Social Research Institute, Dublin, 2009.  

4  Nesse (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
5  Europeiska kommissionen (2011), Reducing early school leaving. Arbetsdokument från kommissionens 

avdelningar. Följedokument till förslaget till rådets rekommendation om åtgärder för att förhindra att elever 
lämnar skolan i förtid. SEK(2011) 96 av den 26 januari 2011 (ej översatt till svenska). 

6  Europeiska kommissionen (2011), ”Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid: ett viktigt bidrag 
till strategin Europa 2020" (http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_sv.pdf). 
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén. Bryssel den 31.1.2011, KOM(2011) 18 slutlig. 

7  Se Belfield, C.R. och Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education. Och NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
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tidig skolavgång och socialt utanförskap. Detta klusterarbete bidrog till utarbetandet av 
kommissionens meddelande om elever som lämnar skolan i förtid1. I det arbetsdokument 
från kommissionens avdelningar som utgör följedokument till detta meddelande innehåller 
ges många exempel på åtgärder som undersökts i samband med klustersamarbetet. Även 
det europeiska expertnätverket inom samhällsvetenskap rörande utbildning (Nesse, 
www.nesse.fr/nesse/activities/reports) och Cedefop har offentliggjort analyser på EU-nivå i 
denna fråga. Rapporten från Nesse var inriktad på en litteraturanalys, medan man inom 
Cedefop gjort en analys av vägledningsinriktade åtgärder och program på detta område i 
Europa. 
 
Det var i detta sammanhang som denna studie om hur man kan förhindra att elever lämnar 
skolan i förtid i EU beställdes av Europaparlamentet i november 2010. Studien utarbetades 
av ett oberoende forskningsinstitut för offentlig politik – GHK Consulting Ltd. – under en 
femmånadersperiod mellan december 2010 och april 2011. Studiens huvudsyfte är att 
presentera förslag till åtgärder som kan hjälpa medlemsstaterna att prestera 
bättre på detta område i framtiden.  
 
En viktig aspekt av denna studie är att infallsvinkeln skiljer sig från tidigare europeiska 
granskningar på området, på så sätt att det varit möjligt att göra en mer ingående 
granskning av ett mindre antal medlemsstater, där samråd hållits med en lång rad 
olika aktörer i dessa länder. Bland dessa aktörer återfinns representanter för 
utbildningsmyndigheter, lärare, föräldrar och gymnasieelever, samt även personer som 
arbetar med elever som lämnat skolan i förtid inom olika frivilligorganisationer eller projekt 
som är inriktade på ungdomar i riskzonen.   
 
Studien omfattar samtliga 27 EU-medlemsstater. För nio länder görs en djupanalys:  
Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Litauen, Nederländerna, Polen, Finland och 
Storbritannien (England).  

Översikt över åtgärder som vidtagits när det gäller elever som 
lämnar skolan i förtid 
Hur de olika EU-länderna har reagerat på problemet med elever som lämnar skolan i förtid 
beror på en mängd olika värderingar och synsätt. Dessutom spelar medlemsstatens historia 
och traditioner in. Varje enskild elev som lämnar skolan i förtid har dessutom sin egen 
unika historia och befinner sig i ett visst sammanhang eller ”ekosystem”. Reaktionerna på 
detta problem måste därför anpassas och skräddarsys. Det finns därför inte bara ett enda 
sätt att hantera problemet, utan ett helt spektrum av olika typer av politik, program, 
projekt och strategier finns i medlemsstaterna. Strategierna kan grupperas kring i tre 
huvudkategorier: i) reaktioner på strateginivå, ii) förebyggande strategier och iii) strategier 
för återintegration (se tabell 1 nedan).  
 

                                                 
1  Handlingsplanen, kommissionens meddelande och arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om 

problemet med elever som lämnar skolan i förtid finns på http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm. 
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Tabell 1:  Kategorisering av medlemsstaternas strategier för att hantera 
problemet med tidig skolavgång 

REAKTIONER PÅ STRATEGINIVÅ 
Samordning av politik och åtgärder Övervakning av frånvaro och tidig 

skolavgång (statistik och orsaker) 
 
 

FÖREBYGGANDE STRATEGIER 
Riktade åtgärder (dvs. områdesbaserade 
insatser, mentorskap, stödundervisning, 
ekonomiskt stöd till barn och familjer, 

tidiga varningssystem, stöd inför 
arbete/utbildning, fritidsaktiviteter osv.) 

Insatser på system- eller strukturnivå 
(dvs. lärarutbildning, läroplansreformer, 

utvidgad obligatorisk utbildning, högkvalitativ 
förskoleundervisning, vägledning och 

rådgivning, samarbete med föräldrar och 
lokala grupper osv.) 

 
 

STRATEGIER FÖR ÅTERINTEGRATION 
Helhetsinrikta

de 
stödinsatser 

för ungdomar 
i riskzonen 

Förberedande 
kurser 

Andra 
chansen-

skolor 

Validering av 
icke-formellt 
och informellt 

lärande 

Praktiskt lärande 
(yrkesutbildning 

och 
arbetslivserfarenhe

t) 
Källa: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Reaktioner på strateginivå: Minskad andel elever som lämnar skolan 
i förtid tack vare bättre samordning och övervakning 
Det har skett en märkbar positiv förändring i många medlemsstater när det gäller hur 
problemet med elever som lämnar skolan i förtid hanteras. Två av fem personer 
(43 procent) som intervjuades i samband med denna studie uppgav att det fanns ett 
”starkt” engagemang för att ta itu med detta problem i deras land med hjälp av 
adekvata åtgärder och program och adekvat finansiering. Bara en av fem (20 procent) 
upplevde att engagemanget och investeringsintresset var ”svagt”. 
 
Dessutom är det nu fler länder som hanterar detta problem inom en bredare politisk 
ram, exempelvis inom ramen för politiken för livslångt lärande eller en bredare strategi för 
att främja ekonomisk och social sammanhållning, vilket visar att man är införstådd med 
hur mångfasetterad och komplex denna fråga är. En annan positiv utveckling är att 
omfattande politiska ramar skapats särskilt för att hantera detta problem, och 
inom dessa ramar förs viktiga aktörer och program samman under en samlad och 
övergripande politik.  
 
De flesta länders strategi för att hantera detta problem är dock fortfarande alltför 
uppsplittrad och inte tillräckligt samordnad, vilket leder till överlappande åtgärder 
och finansiering. Och insatserna utgörs fortfarande alltför ofta av tidsbegränsade 
projektbaserade åtgärder eller riktade initiativ för att lösa ett visst problem, i stället för att 
fungera inom en enhetlig ram som samordnats såväl strategiskt som operativt. 
Nästan en tredjedel (31 procent) av de personer som intervjuades i denna studie tyckte att 
samordningsgraden för politiken på detta område var ”dålig” eller ”mycket dålig”. Nästan 
hälften (45 procent) upplevde att det finns ”en viss” samordning av politiken och att ”vissa 
kopplingar” till andra politikområden görs, men att situationen kan förbättras.  
 
I vissa fall saknas ett samarbete mellan å ena sidan utbildningsmyndigheter och sociala 
myndigheter och arbetsmarknadsmyndigheter å den andra, medan det i andra länder finns 
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ett behov av att stärka samarbetet mellan utbildnings- och ungdomspolitiken innan en mer 
enhetlig och samordnad strategi kan uppnås. Ibland genomför flera olika myndigheter 
liknande program, vilket leder överlappande insatser.  
 
Problemet med elever som lämnar skolan i förtid är ett resultat av en kombination av flera 
olika faktorer. Ett samarbete mellan olika myndigheter och politikområden har avgörande 
betydelse för att en gemensam vision ska kunna skapas i denna fråga, en vision som bör 
gå från teori till praktik på nationell, regional och lokal nivå. Denna studie har visat att 
de strategier som är baserade på ett genuint samarbete mellan olika myndigheter 
och experter på medlemsstats-, region- och skolnivå bidrar till att förhindra att elever 
lämnar skolan i förtid. Ett sådant samarbete och sådana multidisciplinära strategier kan 
också garantera att olika aktörer engageras i både utformningen och genomförandet av 
åtgärder och program på detta område. Detta gör att en helhetssyn på elevens situation 
kan anläggas som innebär att alla bidragande och påverkande faktorer beaktas. Ett sådant 
samarbete ska inte bara omfatta myndigheter inom områdena för utbildning, 
ungdomsfrågor, sociala frågor, hälso- och sjukvård och sysselsättning, utan även 
arbetsmarknadens parter, föräldrarna, frivilligorganisationer, ungdomssektorn och 
ungdomarna själva. För att ett sådant samarbete ska fungera och få en hållbar 
effekt måste det integreras i de normala arbetsmetoderna hos myndigheter och 
andra aktörer som arbetar med ungdomar, och inte bara att utgöra en extra aspekt 
som tas fram speciellt för varje projekt. Detta innebär även man bättre måste ta till 
vara den inverkan och sakkunskap som vissa aktörer har, inte minst föräldrar, 
arbetsmarknadens parter, ungdomssektorn och frivilligorganisationer.   
 
Forskningsresultaten inom ramen för denna studie visar också att politiken och 
programmen bör baseras på erfarenheter från forskningsinsatser och utvärderingar (de 
sistnämnda utgör ett område som ännu förefaller ganska svagt) samt en analys av de 
statistiska utvecklingstrenderna. Inom forskningen bör man vara särskilt lyhörd för 
elevernas och andra aktörers åsikter. Två av fem svarande (42 procent) i vår studie 
ansåg att ungdomars åsikter aldrig eller sällan beaktas i samband med åtgärder för att 
förhindra att elever lämnar skolan i förtid i deras land. Vidare uppgav en av fem 
(18 procent) att knappt någon åtgärd eller politik på detta område baseras på konkreta 
forsknings- eller utvärderingsresultat. 
 
Att förebygga tidig skolavgång  
I alltför många fall hoppar ungdomar av en utbildning av skäl som hade kunnat förhindras. 
Syftet med förebyggande åtgärder är således att få bukt med problemet redan innan det 
uppstår. Förebyggande åtgärder är oftast mer kostnadseffektiva än åtgärder för en 
återintegration.  
 
Medlemsstaterna har i stort sett bekräftat att det finns behov av att hitta effektiva sätt för 
att upptäcka och hantera de problem som kan öka risken för tidig skolavgång. Man har 
dock kommit mycket olika långt när det gäller genomförandet av sådana strategier inom 
EU, och sätten som man valt för att hantera problemet varierar stort mellan olika länder. 
Det verkar finnas ett bredare erkännande av behovet av att hitta olika lösningar för olika 
faser i utbildningsprocessen. Detta visar sig exempelvis i form av att man alltmer erkänner 
den roll som förskola och barnomsorg spelar i strategierna för att förhindra tidig 
skolavgång. 
 
Den politik som medlemsstaterna har antagit för att minska risken för och förebygga tidig 
skolavgång kan delas in i två huvudkategorier: 
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 Riktade åtgärder som ger särskilt stöd åt ungdomar som är i riskzonen genom att 
sådana personer, grupper av personer, skolor eller bostadsområden som löper högre 
risk för tidig skolavgång identifieras. 

 Brett verkande åtgärder som syftar till att förbättra utbildningssystemen för alla och 
därigenom förbättra resultaten och minska risken för att elever tappar intresset för 
sin utbildning.  

 
Dessa strategier kompletterar varandra och därför behövs båda.  Riktade åtgärder 
kanaliserar stöd till dem som identifierats som mest riskutsatta, men kan innebära att vissa 
ungdomar ”faller mellan stolarna”. Sådana strategier innebär dessutom att 
utbildningssystemets kärna inte ändras. Mer brett verkande åtgärder behövs därför för att 
man ska kunna få bukt med systemproblem som bidrar till att elever lämnar skolan i förtid i 
ett land.  
 
I ett mer långsiktigt perspektiv bör dock fokus läggas på åtgärder i ett tidigt 
skede, så att man kan åtgärda de problem som uppstår redan i början av den kumulativa 
process som leder fram till att en elev lämnar skolan i förtid. För att underlätta ett 
ingripande i tid är kartläggning, övervakning och uppföljning viktiga faktorer. Tidiga 
varningssystem inom skolan kan bidra till en kartläggning av elever som riskerar att lämna 
skolan i förtid. Sådana system måste vara tillgängliga för och samordnade mellan olika 
aktörer som tillhandahåller utbildningstjänster och andra berörda parter. Det är också 
viktigt med tidiga ingripanden eftersom en återintegration kan bli svårare ju längre tid en 
elev befinner sig utanför utbildningssystemet. 
 
Det finns vissa centrala övergångsskeden (mellan låg- och mellanstadium, högstadium 
och gymnasium) som är särskilt kritiska för potentiella avhoppare. Bland de åtgärder som 
vidtas för att underlätta dessa övergångar kan vi nämna ”kompis-” eller mentorprogram, 
intensifierad vägledning av yrkesverksamma och ökad kommunikation mellan lärare på 
olika skolor och nivåer, samt ”välkomst-” eller introduktionsprogram.  
 
Ungdomar som befinner sig i riskzonen för att lämna skolan i förtid kan erbjudas 
alternativ till den traditionella läroplanen. Nya utbildningar och läroplaner bör dock 
vara förankrade i samhället och erbjuda realistiska vägar framåt. Mer kan göras för att 
främja värdet av lärande som ett sätt att skapa utkomstmöjligheter och att ge ungdomar 
som riskerar att lämna skolan i förtid en ny chans i livet. 
 
Rådgivning och vägledning är avgörande inte bara för att se till att ungdomar hittar 
lämpliga alternativ för vidareutbildning och den motivation och det självförtroende som 
krävs för att söka in på sådana kurser, utan även för att de ska kunna fatta rätt beslut om 
sina studier (vilket leder till färre studieavhopp på grund av fel utbildningsval). Ungdomar 
måste därför få tydliga, objektiva och konstruktiva råd så att de blir medvetna om och 
känner att de har kontroll över sin utbildnings- och yrkesmässiga utveckling. 
Ungdomar som befinner sig i riskzonen för att lämna skolan i förtid stöter också ofta på en 
mängd komplexa problem som kräver stöd från specialutbildade rådgivare eller annan typ 
av yrkesvägledning. Utöver denna professionella hjälp måste även familjen och föräldrarna 
bli mer involverade i skolans verksamhet. 
 
Det är viktigt att lärarna har förmågan att engagera och motivera alla elever i sina klasser. 
Det är viktigt att lärarna får utbildning i att identifiera och hantera riskerna för tidig 
skolavgång och i moderna undervisningsmetoder, i hur man hanterar klassrumssituationen 
och i hur man bygger relationer. 
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En spansk undersökning av elever som lämnade skolan i förtid visade att 9 av 10 lämnade 
skolan på grund av de varit tvungna att gå om ett år1. Mindre klasser, fler elevassistenter 
och mer stödundervisning kan förhindra att vissa elever halkar efter, innan situationen fått 
allvarliga effekter för deras studieresultat och ökat risken för att de lämnar skolan i förtid.  
 
I det rådande ekonomiska läget, där medlemsstaternas offentliga budgetar utsätts för ett 
aldrig tidigare skådat besparingstryck, är det viktigt att notera att inte alla insatser 
kräver stora investeringar. Resultaten från denna studie har visat hur viktigt det är med 
en uppmuntrande, positiv och stödjande skolmiljö för att minska risken för att elever 
lämnar skolan i förtid. Det är oerhört viktigt för ungdomar att det finns en känsla av 
samhörighet och en inlärningsfrämjande relation mellan lärare och elev som 
bygger på ömsesidig tillit och respekt. Ett sätt att sprida effektiva metoder och lärande 
är att se till att personal som arbetar med denna målgrupp får tillfälle att dela med sig av 
sina erfarenheter, metoder och kunskaper med varandra.  
 
I samhällen där utbildningskulturen inte är så stark kan det behövas åtgärder för att 
engagera föräldrar, öka deras medvetenhet om vikten av utbildning, och erbjuda 
utbildningsmöjligheter så att de kan höja sin egen kompetens.  
 
Fritidsaktiviteter kan inte bara hjälpa studenter att komma ikapp och återuppväcka deras 
intresse för att lära sig mer, utan även hjälpa dem att på nytt bygga upp en positiv relation 
till skolan och dess personal, samt erbjuda givande aktiviteter som kan öka självkänslan 
och minska frustrationen.   
 
Att få en andra chans 

Återintegrationsåtgärder erbjuder ungdomar som har lämnat den konventionella 
skolutbildningen en andra chans att studera och höja sin kompetens eller en möjlighet att 
studera på ett alternativt sätt. Dessa åtgärder varierar när det gäller intensiteten i 
det stöd som ges till deltagarna, allt efter vilka specifika behov de olika 
målgrupperna har. Vissa ungdomar behöver rådgivning och praktiskt stöd för att hantera 
problem som hemlöshet eller missbruk innan de kan inleda sin återintegration i 
utbildningssystemet, medan andra är motiverade att återvända och bara behöver få en 
andra chans att fortsätta sina studier.  
 
Alla åtgärder som är inriktade på dem som redan har lämnat skolan måste börja med en 
process där engagemanget, tilliten och en känsla av delaktighet byggs upp. Denna process 
ska präglas av höga förväntningar, vara såväl strukturerad och upplevas som på samma 
gång trygg och utmanande. Det är dessutom viktigt att påpeka att många elever som 
lämnar skolan i förtid betraktar sig själva som vuxna och förväntar sig att bli behandlade 
som vuxna. I deras egna beskrivningar av vad de har lyckats med är ord som ”respekt” och 
”tillit” ofta förekommande.  
 
De flesta återintegrationsåtgärder har till syfte att erbjuda ett alternativ till det 
konventionella utbildningssystemet, antingen innehållsmässigt eller när det gäller 
undervisnings-/inlärningsmetoderna. I samband med åtgärderna används olika sätt att för 
att anlägga en elev- och individcentrerad syn på lärande, vilket exempelvis kan ske genom 
vägledning, mentorskap, individuella studieplaner eller behovsanpassade helhetsbaserade 
insatser (”case management”). De undervisnings- och inlärningsmetoder som används i 
samband med återintegrationsåtgärderna har ofta en praktisk inriktning och/eller är 
                                                 
1  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, s. 119-145. 
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erfarenhetsbaserade. Initiativ som med mer intensifierat stöd syftar till att se till ”hela 
personen” genom att ta hänsyn till individens samtliga behov, alltifrån personliga och 
sociala frågor till rena kunskapsluckor. Elever som lämnar skolan i förtid kan dessutom ha 
ytterligare kunskaps- och kompetensbrister som måste åtgärdas innan de kan fortsätta 
sina studier söka sig ut på arbetsmarknaden. Basfärdigheter och livskunskap – som 
förutom grundläggande läskunnighet och matematikkunskaper även omfattar bland annat 
kunskaper i hur man sköter den egna ekonomin och hälsan – kan också erbjudas i mindre 
enheter eller integreras i undervisningen i andra ämnen. 
 
Flexibilitet är avgörande för att återintegrationsåtgärderna ska kunna anpassas till 
elevens andra åtaganden, exempelvis ansvar för arbete och familj. En multidisciplinär 
strategi med blandade personalgrupper eller samarbete med externa aktörer innebär att 
elevens behov av stöd kan tillgodoses på flera olika områden. Individuella 
handlingsplaner och en tydlig framtidsinriktning – vilka kan bestå av mindre 
studiemoduler – kan vara motiverande för ungdomar med låg självkänsla och dåliga 
erfarenheter av formell utbildning. I detta sammanhang är det viktigt med uppföljning för 
att garantera att resultatet av det arbete som uppnås genom 
återintegrationsåtgärderna inte går förlorade på längre sikt.  
 
Det måste finnas kontinuitet, konsekvens och överensstämmelse mellan de tjänster och det 
stöd som erbjuds ungdomar. Annars kan ungdomarna bli förvirrade av alla olika tjänster. 
Metoden med en ”personlig handläggare” har potential att erbjuda ett mer konsekvent sätt 
att stödja ungdomar i riskzonen, jämfört med vissa andra metoder där ungdomarna själva 
förväntas hitta rätt bland de olika tjänsterna utan att erbjudas någon särskild handledning. 
 
De resultat som uppnås genom återintegrationsåtgärderna kan inte alltid påvisas i 
kvantitativa data. Man måste därför hitta sätt att mäta mjuka resultat. Ramarna för 
kvalitetssäkring bör också vara utformade så att både kvantitativa och kvalitativa åtgärder 
kan beaktas. 
 
Åtgärderna som syftar till en återintegration utgörs i stor utsträckning av 
tidsbegränsade initiativ och projekt. Trots att tidig skolavgång är ett djupt rotat problem 
inom EU:s utbildningssystem verkar det finnas en tendens att inte ge 
återintegrationsinsatserna en meningsfull varaktighet eller status.  Det är ett faktum som 
måste åtgärdas framöver, samtidigt som man måste inse vilken utmaning det innebär att 
överföra framgångsrika lokala projekt i större skala. Att utveckla åtgärder på region- eller 
systemnivå kräver tid och engagemang. När myndigheterna inser vikten av att 
återintegrera ungdomar som har lämnat skolan i förtid och kan garantera stöd för 
återintegrationsåtgärder på längre sikt kan dock större sammanhållning uppnås, 
liksom ökad tydlighet när det gäller bästa praxis, normer och utbildnings- och stödbehoven 
hos elever och utbildningspersonal.  
 
Sammanfattning av metoder som förhindrar att elever lämnar 
skolan i förtid 

När det gäller såväl förebyggande åtgärder som återintegrationsåtgärder finns kan fyra 
generella faktorer urskiljas som har avgörande betydelse för om strategierna ska lyckas 
eller ej : 

 En medvetenhet om problemet och ett engagemang för att i första hand försöka 
mildra effekterna och om möjligt förhindra att problemet uppstår, och i andra hand 
återintegrera elever som har lämnat skolan i förtid. 
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 En integrerad strategisk planering, politikens genomförande och de tjänsterna som 
erbjuds samt ett adekvat och effektivt stöd till såväl elever som lämnat skolan i 
förtid som de personer som arbetar med dem. 

 Kreativitet, innovation, flexibilitet och förändringsviljan hos politiker och dem som 
arbetar med denna fråga och i synnerhet ett problemlösningsperspektiv på de 
personliga dilemman de elever ställs inför som lämnar skolan i förtid eller som 
riskerar att göra det. 

 En bred syn på de tjänster som erbjuds i och utanför skolan ska  
 förmedla medkänsla, respekt, utmaning och höga förväntningar i relation till 

elever som lämnar skolan i förtid, deras familjer, kamrater och sociala miljö, 
 uppmuntra eleverna och främja en känsla av samhörighet, 
 vara tydlig, enhetlig och konsekvent och grunda sig på flera olika 

myndigheters insatser och 
 präglas av korrekthet, vaksamhet och lyhördhet samt vara resultatinriktat och 

kostnadseffektivt. 
 
Åtgärder på EU-nivå 
På EU-nivå är man medveten om hur akut problemet med elever som lämnar skolan i 
förtid är, vilket tagit sig uttryck i en rad strategiska politiska uttalanden om att en 
europeisk ram för åtgärder och mål bör inrättas, och att medlemsstaterna bör ges 
ekonomiskt och organisatoriskt stöd. Genom Lissabonstrategin infördes fem riktmärken, 
däribland ett som innebär att antalet elever som lämnar skolan i förtid i EU ska ha minskat 
till 10 procent 2010. Detta mål uppnåddes dock inte, varför målet antogs på nytt i 
maj 2009 vid det 2 941:a sammanträdet i rådet (utbildning, ungdomsfrågor och kultur). I 
juni 2010 antog EU:s stats- och regeringschefer Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Ett kraftfullt budskap sändes till medlemsstaterna om att det 10-
procentiga målet tidig skolavgång ska ses som ett av de viktigaste målen för denna 
strategi. Medlemsstaterna har enats om att arbeta mot 10-procentsmålet genom de 
strategiska ramarna europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2010 och Utbildning 
2020).  
 
Frågan har också belysts i flera meddelanden från kommissionen om 
utbildningsfrågor. Det bör särskilt uppmärksammas att kommissionen nyligen 
offentliggjorde ett meddelande om åtgärder till förmån för elever som lämnar skolan i förtid 
och ett förslag till rådets rekommendation om åtgärder för att minska antalet elever som 
lämnar skolan i förtid1.  
 
Vikten av att alla ungdomar lämnar utbildningssystemet med tillräckliga kvalifikationer för 
att komma in på arbetsmarknaden har också betonats av EU inom ramen för Europeiska 
sysselsättningsstrategin. I riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
framhålls att antalet elever som lämnar skolsystemet i förtid måste minskas betydligt. 
Inom ramen för kommissionens ungdomspolitik har man också understrukit vikten av 
att icke-formella inlärningsalternativ tas fram som en i en hel rad åtgärder för att hantera 
detta problem. 
 
EU:s breda strategiska politiska förklaringar har tagit sig uttryck i en mängd olika 
åtgärder. De prioriteringar som har fastställts för Europeiska socialfondens (ESF) 
programperioder 2000–2006 och 2007–2013 speglar ett erkännande från kommissionens 
och medlemsstaternas sida av behovet av att hantera detta problem genom att 

                                                 
1  Handlingsplanen, kommissionens meddelande och arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om 

avhopp från skolan i förtid finns på http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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modernisera utbildningssystemen och läroplanerna. Programmet för livslångt lärande har 
också gett medlemsstaterna möjlighet att utveckla och vidta åtgärder på detta område. 
Under många år har man i samband med de årliga strategiska prioriteringarna betonat 
vikten av att stödja ungdomar i riskzonen, exempelvis genom utveckling av nya 
möjligheter till en andra chans, ett bättre utnyttjade av IKT för att motivera och göra det 
möjligt för elever att återuppta sin utbildning och för föräldrar att engagera sig mer i sina 
barns utbildning.  
 
Det har också getts möjligheter för representanter för medlemsstaterna, 
frivilligorganisationer, arbetsmarknadens parter och personal från skolor och 
utbildningsinstitutioner att utbyta erfarenheter. Exempelvis gavs nyckelintressenter från 
17 länder tillfälle att under fyra år (2006–2010) jämföra olika europeiska städers och 
länders åtgärder och metoder på detta område (som en del av verksamheten ”Cluster on 
Access and Social Inclusion”). Studiebesöksprogrammet har också gett stöd till studiebesök 
för tjänstemän och politiker som arbetar med denna fråga. Andra program på detta område 
som drivs av generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL) 
har också underlättat utbytet av erfarenheter mellan medlemsstaterna när det gäller 
problemet med elever som lämnar skolan i förtid, t.ex. Europeiska observationsorganet för 
sysselsättning (EEO), Europeiska sysselsättningsstrategins program för ömsesidigt lärande 
och den dialog som inrättats mellan olika offentliga arbetsförmedlingar.  
 
Utvecklingen av gemensamma europeiska utbildningsredskap, exempelvis den 
europeiska ramen för kvalifikationer, har också bidragit till att uppmuntra till reformer på 
nationell nivå.  Den europeiska ramen för kvalifikationer har exempelvis sporrat 
medlemsstaterna att arbeta för att egna nationella ramar för kvalifikationer (NFQ) införs 
genom att man definierar resultatbaserade inlärningsnivåer. När kvalifikationer definieras 
på detta sätt kan de delas upp i mindre enheter, vilket innebär att den enskilde eleven 
stegvis kan tillgodogöra sig kunskapsenheter på sin väg mot en slutförd utbildning. För 
elever som lämnar skolan i förtid och som under sin skoltid redan slutfört delar av ett 
utbildningsprogram innebär detta en möjlighet att genomgå en skräddarsydd kursplan för 
att fylla i kunskapsluckorna, i stället för att behöva gå om ett helt program. Att erbjuda 
undervisning i enheter kan också vara mer motiverande för personer med lågt 
självförtroende och kan leda till en känsla av att ha presterat något varje gång en 
studieenhet har slutförts.  
 
Det är också viktigt att peka på den förskjutning i tyngdpunkten som införandet av den 
europeiska ramen för kvalifikationer och de nationella ramarna för kvalifikationer inneburit 
när det gäller utbildningskvalifikationer, dvs. att man övergått från att mäta ”insatser” i 
lärandeprocessen (närvaro på en utbildningskurs, deltagande i en inlärningssituation) till 
att mäta ”resultatet” av inlärningsprocessen (de kunskaper eller färdigheter som 
inhämtats). Det betyder att kvalifikationsramarna också kan användas för att kunna 
validera icke-formellt och informellt lärande, vilket i sig kan vara ett sätt att stödja elever 
som lämnar skolan i förtid genom att de erbjuds en möjlighet att få den kunskap och 
kompetens som de har tillägnat sig utanför skolmiljön erkänd, exempelvis på arbetet eller i 
hemmet. 
 
Slutligen har flaggskeppsinitiativet Unga på väg (Youth on the Move) inom Europa 2020-
strategin nyligen skapat en ram för ungdomars sysselsättning baserat på ett antal 
prioriteringar för att minska ungdomars arbetslöshet och förbättra ungdomars 
anställningsmöjligheter, där en av prioriteringarna är stöd till ungdomar i riskzonen.   
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De resultat som åtgärder på EU-nivå anses ha gett 
Det verkar1 som att de olika åtgärder som har införts av kommissionen i form av 
”mjuk lagstiftning” har fått effekter för det nationella (och regionala) arbetet för 
att förhindra att elever lämnar skolan i förtid. Aktörerna i medlemsstaterna upplever 
att finansiering från EU (särskilt via ESF) och tydliga riktmärken för arbetet för att förhindra 
tidig skolavgång som gör att man kan jämföra olika länders resultat har haft stor effekt för 
det nationella (och regionala) arbetet på detta område.  
 
Alla berörda medlemsstater har bekräftat att medfinansiering via ESF har använts för att 
finansiera verksamhet i syfte att förhindra tidig skolavgång och återintegrera elever som 
lämnat skolan i förtid. Många ansåg t.o.m. att ESF varit det effektivaste EU-
instrumentet och som betytt mest. Exempel på ESF-finansierade åtgärder är införandet 
av differentierade läroplaner, klasser för elever med särskilda behov, möjligheter att få en 
andra chans, system för tidig varning och närvarokontroll, möjligheter till social integration 
och integration på arbetsmarknaden samt förbättrade väglednings- och 
rådgivningstjänster.  
 
Europeiska socialfonden har varit särskilt viktig när det gäller att stödja 
utvecklingen av nationella strategier för att hantera problemet med elever som 
lämnar skolan i förtid. Det betyder att önskan att göra något åt detta problem oftast har 
uppstått ”internt”, men att ESF har erbjudit finansiering för att uppmuntra till åtgärder. I 
vissa fall har medlemsstaterna dock dessvärre misslyckats med att säkra en hållbar egen 
finansiering för sina strategier för politiken på detta område och fortsätter att vara 
beroende av ESF. ESF-finansierad verksamhet måste också definieras på rätt sätt och ha 
en viss målinriktning baserat på en exakt bedömning av problemets omfattning och 
karaktär på nationell, regional eller lokal nivå. 
 
En annan fördel med EU-finansiering (inom alla programområden) som har identifierats av 
flera aktörer är att den har stimulerat utvecklingen av en övervaknings- och 
utvärderingskultur, även om det är allmänt erkänt att ytterligare förbättringar i detta 
avseende behövs. I framtiden är det viktigt att EU-medel inriktas på verksamhet med en 
hållbar inverkan på ungdomars liv och nyckelaktörernas arbetsmetoder (myndigheter och 
skolor). 
 
Även om vissa aktörer inte är fullt på det klara med det riktmärke på 10 procent som gäller 
för andelen elever som lämnar skolan i förtid uppgav totalt 61 procent av de aktörer 
som svarade på enkäten i samband med denna studie att detta riktmärke har 
påverkat deras politik (”delvis” eller ”kraftigt”). Bara 18 procent av de intervjuade 
personerna uppgav att det inte hade skett någon påverkan alls. I vissa länder har 
riktmärket bidragit till att skapa ett intresse för frågan, till att man kunnat mäta problemets 
omfattning och definiera det. Mer generellt har det bidragit till att förstärka och behålla en 
nationell fokus på denna fråga som i många länder redan hade erkänts som en viktig 
politisk prioritet redan innan riktmärket infördes. Det har också fungerat som ett riktmärke 
för att mäta de framsteg som görs i landet. I vissa fall har denna faktor skapat ett 
”grupptryck” att agera på området eftersom man inte har velat att det ska framstå som att 
man släpar efter andra länder. Riktmärket har också uppmärksammats av medierna i 
många länder, något som har lagt ytterligare press på vissa regeringar att vidta åtgärder. 
Detta sågs som en positiv effekt. Samtidigt är det viktigt att notera att en sådan press är 
mer kännbar i vissa länder än i andra.  
                                                 
1  Det är viktigt att notera att ”resultaten” i denna del av rapporten inte är baserade på någon formell 

utvärdering av kommissionens verksamhet på detta område, utan de baseras i stället på uppfattningarna hos 
personer som har intervjuats i denna fråga och information som inhämtats från litteraturen på detta område. 
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Generellt sett ansåg de svarande i medlemsstaterna att det saknades bevis för att andra 
åtgärder, verktyg och program på EU-nivå har haft någon effekt på politiken när det gäller 
tidig skolavgång i deras land1.  
 
I framtiden förväntas Europa 2020-strategins riktmärke bidra till att stärka denna 
frågas betydelse och bevara dess höga profil. Begäran om att medlemsstaterna ska ställa 
upp egna mål på detta område och införandet av en ”europeisk planeringsterminen” 
förväntas ha en positiv effekt på agendan för denna fråga. På senare år har ett antal länder 
också ställt upp mer ambitiösa mål.   
 
Huvudrekommendationer 
Denna studie ger en översikt över det aktuella läget i Europa när det gäller frågan om tidig 
skolavgång, baserat på en kartläggning av politiken och åtgärderna i samtliga EU-
medlemsstater och en mer djupgående analys av nio länder som har fallstuderats. På 
grundval av detta arbete har vissa områden kunnat identifieras där politiken och insatserna 
måste stärkas, eller där brister måste åtgärdas. Dessa områden beskrivs nedan.  
På grundval av resultaten från vår studie rekommenderar vi att kommissionen gör 
följande: 

 Främjar medvetenheten i medlemsstaterna om att tidig skolavgång utgör ett 
komplext fenomen som påverkas av en rad utbildningsmässiga, personliga och 
socioekonomiska faktorer.  

 Fortsätter att övervaka utvecklingen av detta fenomens omfattning och utbredning 
på olika utbildningsnivåer i medlemsstaterna. Att ställa upp mål kan bidra till att 
denna frågas höga profil bevaras. 

 Fortsätter att medfinansiera insatser som gör att medlemsstaterna kan reformera 
och förbättra sina utbildningssystem så att behoven hos ungdomar i riskzonen 
bättre kan tillgodoses. När det gäller finansiering bör följande åtgärder övervägas: 
 Man bör se till att finansieringen är inriktad på att ge hållbara resultat – dvs. 

på insatser som leder till permanenta förändringar i arbetsmetoderna på olika 
myndighetsnivåer – i stället för att finansiera en mängd olika nya projekt, 
särskilt i länder där många pilotprojekt redan har genomförts. 

 Insatser på detta område som medfinaniserats av EU bör genomföras på 
grundval av en adekvat analys av det aktuella läget och de förväntade 
resultaten eller uppsatta målen. 

 För att få bukt med problemet med elever som lämnar skolan i förtid krävs 
det en multidisciplinär strategi, och EU bör därför överväga att som villkor för 
finansiering av insatser för att hantera detta problem i medlemsstaterna 
kräva att dessa insatser griper över flera olika sektorer (t.ex. utbildning, 
sysselsättning, sociala frågor och ungdomsfrågor). 

 Finansieringen bör fokusera på mer målinriktade och/eller definierade 
åtgärder eller prioriterade grupper inom ramen för tillgängliga 
finansieringsprogram (dvs. ESF och programmet för livslångt lärande).  

 Fortsätter att stärka ett horisontellt samarbete och ett utbyte av erfarenheter och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna (såväl politiker som andra personer som 
arbetar med denna fråga) när det gäller åtgärder för att förhindra att elever lämnar 
skolan i förtid och återintegrera ungdomar i ändamålsenliga utbildningsinsatser. 

                                                 
1  Det är viktigt att notera att tjänstemän med direkta kopplingar till många av dessa åtgärder inte har 

intervjuats för denna studie – åsikterna grundar sig bara på de synpunkter som framförts av de intervjuade 
aktörer som arbetar med problemet med elever som lämnar skolan i förtid i de nio länder som ingår i studien.   
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Detta kommer att innebära att man främjar inlärning i arbetsgrupper och ”peer 
learning” där man lär sig av varandra, så att dessa metoder blir mer målinriktade.  

 Fortsätter att samla in bevis och främja de socioekonomiska vinsterna med att 
förhindra tidig skolavgång (t.ex. genom stöd till forskning om effekterna av detta 
problem på såväl kort som lång sikt) och framgångsrika exempel på hur denna fråga 
har hanterats i olika sammanhang. Man skulle t.ex. kunna inrätta ett 
internetbaserat observatorium för bästa praxis som skulle fungera som ett forum för 
utbyte av framgångsrika modeller för politik och praxis som kan knytas till 
arbetsgrupper, nätverk och program för peer learning. 

 Uppmuntrar medlemsstaterna att investera i bättre uppföljning av elever som 
lämnar skolan i förtid. System för tidiga varning kan vara särskilt effektiva här. 

 
När det gäller politik och strategier för att förhindra tidig skolavgång 
rekommenderar vi att nationella/regionala(/lokala) myndigheter gör följande: 

 Ser till att de har en omfattande samordnad strategi för att hantera detta problem.  
 Ser över sin strategi regelbundet för att se till att politiken och åtgärderna alltid är 

anpassade för det aktuella sammanhanget och de aktuella behoven.  
 Utvecklar och genomför åtgärder som noga samordnats med mer generella åtgärder 

som påverkar tillvaron för barn och ungdomar.  
 Ser till att politiker och andra beslutsfattare är medvetna om kostnaderna och 

konsekvenserna av detta problem. Utestängning från utbildning går alltför ofta hand 
i hand med andra former av utanförskap (t.ex. socialt utanförskap, hälsoproblem, 
brottslig verksamhet, sysslolöshet och arbetslöshet). 

 Minskar sin fokus på sådana strategier som är beroende av ett stort antal projekt 
som hanterar frågan i ett småskaligt perspektiv och som har endast kortsiktig 
finansiering. I stället bör man se till att hanteringen av problemet med tidig 
skolavgång integreras i arbetet för att förbättra utbildningskvaliteten för alla, i 
kombination med riktade strategier för att stödja dem som är mest i riskzonen. 
Sådana strategier ska tillämpas på skolor för både allmän utbildning och 
yrkesutbildning och skräddarsys efter lokala, regionala och nationella förhållanden.   

 Lägger långsiktigt fokus på förebyggande insatser och tidiga ingripanden, även om 
en kombination av förebyggande och återintegrerande åtgärder alltid behövs. 
Förebyggande åtgärder kan ofta visa sig vara särskilt (kostnads)effektiva, medan 
tidiga ingripanden är viktigt eftersom en återintegration blir allt svårare ju längre tid 
eleven befunnit sig utanför utbildningssystemet. 

 Ser till att resultaten från forskning, övervakning och utvärdering beaktas och får 
ligga till grund för de åtgärder som ska vidtas. En effektiv politik på detta område 
ska bygga på bevis om de faktorer som leder till tidig skolavgång och på kunskaper 
om hur många det är som lämnar skolan i förtid och vad som kännetecknar dessa 
elever.  

 Ser till att politiken styrs av ungdomarnas behov snarare än institutionella eller 
systembaserade behov. Det är den unga eleven som ska stå i centrum för den 
gemensamma visionen för detta problem ska hanteras. Detta kan exempelvis ske 
genom att man ser till att ungdomarna och organisationer/personal som arbetar 
med ungdomar i riskzonen rådfrågas på ett meningsfullt sätt om de åtgärder som 
berör dem.  
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 Det finns också anledning att garantera ett starkare engagemang i 
utbildningsprocessen från föräldrarnas sida. Metoder och redskap för att kunna 
engagera föräldrar till elever i riskzonen och öka deras medvetenhet om vikten av 
utbildning bör utvecklas tillsammans med skolorna. 

 
När det gäller ansvarsfördelningen rekommenderar vi att 
nationella/regionala(/lokala) myndigheter gör följande: 

 Ser till att samarbetet mellan olika myndigheter och flera sektorer förverkligas på 
nationell, regional och lokal nivå. Problemet med tidig skolavgång är resultatet av 
en kombination av olika faktorer och kan inte hanteras av utbildningsmyndigheter 
ensamma. Ett samarbete mellan olika myndigheter kan bli mer kostnadseffektivt 
genom att man undviker överlappningar och dubbelarbete och kan även säkerställa 
att ingen elev faller mellan stolarna.  

 Överväger att ge en part det övergripande ansvaret för samordningen av arbetet för 
att hantera problemet med tidig skolavgång. Denna samordnare måste dock åta sig 
att samarbeta med myndigheter från områdena för utbildning, ungdomsfrågor, 
sociala frågor, hälso- och sjukvård och sysselsättning, och även med 
arbetsmarknadens parter, föräldrar, frivilligorganisationer, ungdomssektorn och 
ungdomarna själva. 
Ställer finansiering och tid till förfogande i de fall där det ännu inte finns något 
samarbete mellan olika myndigheter och sektorer, för att se till att en 
samarbetsstrategi kan integreras i den ordinarie verksamheten (i stället för i 
samband med projektverksamhet). 

 Stärker kopplingarna till ungdoms- och elevorganisationer, frivilligorganisationer 
som arbetar med sårbara grupper samt arbetsmarknadens parter. Samarbete med 
arbetsmarknadens parter kan öka arbetsmarknadens intresse för lärande, medan 
det utåtriktade arbete som utförs av frivilligorganisationer, mentorer och lokala 
grupper kan bidra till att man kan identifiera och nå de grupper som är svårast att 
hjälpa. Vikten av stöd från personer i liknande situationer får inte heller 
underskattas. Åtgärder från ungdoms- och elevorganisationer med inriktning på 
fritidsaktiviteter för ungdomar bör få fortsatt stöd, samtidigt som de också kan spela 
en viktig roll för att stödja åtgärdsprogrammen för att få elever att slutföra sin 
skolgång.  

 Vid behov överväger att ge skolor och lokala partner större autonomi för att hitta 
egna lösningar för att tillgodose behoven hos ungdomar som riskerar att lämna eller 
som redan har lämnat skolan i förtid. Detta måste dock balanseras genom en 
effektiv övervakning och ansvarsskyldighet.  

Huvudrapporten i denna studie ger en omfattande översikt över olika åtgärder 
som medlemsstaterna har vidtagit för att hantera problemet med elever som 
lämnar skolan i förtid och innehåller även en diskussion av deras fördelar och 
begränsningar. Ett antal specifika områden som bör belysas har utkristalliserats när det 
gäller det praktiska genomförandet av åtgärder för att hantera problemet med tidig 
skolavgång. Vi rekommenderar att nationella/regionala/lokala myndigheter är 
särskilt uppmärksamma på följande frågor: 

 En översyn av läroplanerna för gymnasiet för att se till att de är tillräckligt 
individanpassade och erbjuder flexibla inlärningsmöjligheter och individuella 
kursprogram som uppfyller elevernas behov när det gäller innehållet (både 
akademiskt och yrkesinriktat) och inlärningsmetoderna. Samtidigt måste lärarna ges 
relevanta fortbildningsmöjligheter inom sitt yrke så att de har den kompetens som 
krävs för att arbeta med nya metoder för undervisning och lärande. 
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 Kompletterande undervisning (enskilt eller i mindre grupper) kan eventuellt 
erbjudas som ett sätt att minimera antalet elever som måste gå om ett år och bidra 
till att förhindra att enskilda elever halkar efter, innan det får allvarliga effekter för 
deras studieresultat och ökar risken att de lämnar skolan i förtid. 

 Behovet av att främja en uppmuntrande, positiv och stödjande skolmiljö för att 
minska risken för tidig skolavgång. En känsla av samhörighet och en 
inlärningsfrämjande relation mellan lärare och elev som bygger på ömsesidig tillit 
och respekt är extremt viktigt för ungdomar.  

 Främjande av förbättringar när det gäller att samla in statistik om detta problem 
samt system för frånvarokontroll, eftersom detta kan bidra till att en fokuserad 
politik växer fram och fungera som ett system för tidig varning som gör att skolor 
och myndigheter kan ingripa på ett tidigt stadium och därigenom minska risken för 
utanförskap. 

 Behovet av att knyta utbildning till arbetslivet, t.ex. via arbetslivserfarenhet, 
mentorskap och karriärvägar som bygger på ett arbetsbaserat lärande. Detta kan 
göra att ungdomar upplever sin utbildning som relevantare och värdefullare och öka 
deras anställningsmöjligheter.  

 Tillgången till och kvaliteten på rådgivning (psykologiskt och emotionellt stöd) och 
yrkesvägledning i skolor och andra utbildningsanstalter. 

 Ett säkerställande att lärare, studievägledare och annan personal som arbetar med 
potentiella eller faktiska avhoppare från skolan har adekvat utbildning, stöd, 
motivation och befogenheter. Detta kan åstadkommas genom 
 att investera i lärarutbildning – grund- och vidareutbildning – för att se till att 

lärarna har de kunskaper och befogenheter som behövs för att hantera 
ungdomar i riskzonen, 

 att se till att lärare och annan berörd personal betraktar ungdomar som 
resursrika individer, i stället för personer som skapar problem eller 
underpresterar samt 

 att främja höga förväntningar på alla – lärarnas förväntningar bör inte vara 
annorlunda för elever från en missgynnad bakgrund. 
 

 Vikten av att se till att barn börjar skolan på samma villkor, genom att förbättra 
tillgången till förskoleutbildning och barnomsorg av hög kvalitet. 

 Stöd till elever vid övergången från en utbildningsnivå till nästa som ett sätt att se 
till att dessa övergångar kan ske friktionsfritt (för detta krävs samarbete och 
kommunikation med andra skolor och myndigheter). 

 Ett säkerställande av att det stöd som erbjuds vid yrkesutbildningsanstalter är 
tillräckligt för att uppfylla elevernas behov. 

 Behovet av en rad olika åtgärder för återintegration, inklusive åtgärder som ser till 
”hela människan” för att kunna hantera alla de problem som elever med komplexa 
behov ställs inför.  


