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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid
(2011/2088(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 14 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 23, 28 och 
29,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av 
den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande1,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Insatser till förmån för elever som lämnar 
skolan i förtid: ett viktigt bidrag till strategin Europa 2020” (KOM(2011)0018),

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets rekommendation angående insatser 
för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid (KOM(2011)0019),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Förskola – en bättre grund för framtiden” 
(KOM(2011)0066),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Unga på väg: Ett initiativ för att släppa 
fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska 
unionen (KOM(2010)0477),

– med beaktande av kommissionens meddelande om effektiva och rättvisa 
utbildningssystem i Europa (KOM(2006)0481),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om utbildningens sociala 
dimension2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 26 november 2009 om utbildning för barn med 
invandrarbakgrund3,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för 
europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”)4,

– med beaktande av slutsatserna från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet av den 21 november 2008, om att förbereda unga inför 

                                               
1 EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 EUT C 135, 26.5.2010, s. 2.
3 EUT C 301, 11.12.2009, s. 5.
4 EUT C 119, 28.5.2009, s. 2. 
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2000-talet: ett program för europeiskt samarbete på utbildningsområdet1,

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 om inlärning i tidig ålder i 
Europeiska unionen2,

– med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 om bättre utbildning för 
lärare3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-.../2011), och 
av följande skäl:

A. Ungdomar måste för att fullt ut delta i samhället besitta ett brett spektrum av kunskaper 
och grundläggande färdigheter, bland annat effektiv kommunikation, problemlösning och 
förmågan att kritiskt bedöma information.

B. Andelen elever som lämnar skolan i förtid varierar såväl mellan EU:s medlemsstater som 
mellan städer och regioner och beror på en rad olika sammansatta faktorer.

C. Ett av de fem centrala målen i Europa 2020-strategin är att minska andelen ungdomar som 
slutar skolan i förtid till mindre än 10 procent och öka andelen yngre personer med 
högskoleexamen till minst 40 procent.

D. Medlemsstaterna enades om det 10-procentiga målet redan 2003, men bara sju av dem har 
lyckats nå detta mål och 2009 låg den genomsnittliga andelen elever som lämnade skolan i 
förtid på 14,4 procent.

E. 24,1 procent av alla femtonåringar i medlemsstaterna har dåliga läs- och skrivfärdigheter.

F. Skolavhopp får inte bara stora konsekvenser för EU:s tillväxt, kunskapsbas och sociala 
stabilitet utan också för ungdomars karriärvägar och välbefinnande, eftersom bristande 
utbildning också är en huvudorsak till fattigdom.

G. Skolavhopp är en starkt bidragande orsak till socialt utanförskap senare i livet.

Kännetecknande för skolavhopp

1. Europaparlamentet framhåller att grunden för ett barns framtida utbildning läggs under de 
första levnadsåren och upprepar kravet i sin resolution om inlärning i tidig ålder i 
Europeiska unionen på att det bör tas fram en europeisk ram för förskolor och 
barnomsorg.

2. Europaparlamentet noterar att skolavhopp är särskilt vanligt bland barn från fattiga och 
missgynnade miljöer och barn från invandrarfamiljer.

                                               
1 EUT C 319, 13.12.2008, s. 20.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0231.
3 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 12.
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3. Europaparlamentet konstaterar att generationerna påverkar varandra, dvs. det finns en 
stark tendens att barn till skolavhoppare själva blir skolavhoppare. Parlamentet betonar att 
familjestrukturen betyder mycket för barnens förmåga att klara sig bra i skolan.

4. Europaparlamentet betonar att skolavhopp är vanligare bland pojkar än flickor.

5. Europaparlamentet påminner om att skolavhopp kan inverka negativt på tillgången till 
livslångt lärande av hög kvalitet. 

Behovet av en individanpassad strategi 

6. Europaparlamentet framhåller att lika möjligheter till utbildning för alla oavsett bakgrund 
är avgörande för att skapa ett jämlikt samhälle.

7. Europaparlamentet efterlyser en individanpassad strategi för alla vad gäller utbildning 
som vid behov innefattar riktat stöd.

8. Europaparlamentet föreslår att alla högstadie- och gymnasieskolor inrättar en 
rådgivningstjänst dit elever med personliga problem ska kunna vända sig i förtroende. 
Parlamentet betonar att rådgivningspersonalen måste ha lämplig utbildning.

9. Europaparlamentet uppmuntrar en mer praktisk strategi för lärande och föreslår att det 
införs mekanismer för tidig varning och uppföljningsförfaranden för att förhindra att 
problem eskalerar. En tvåvägskommunikation och ett nära samarbete mellan skolor och 
föräldrar är avgörande för att uppnå detta. 

10. Europaparlamentet uppmuntrar till bättre yrkesvägledning och 
arbetslivserfarenhetsprogram i skolorna, för att göra arbetslivet mer begripligt för eleverna 
och motivera dem att sätta upp realistiska mål.

11. Europaparlamentet föreslår att mentorsprogram införs i skolorna för att eleverna ska få 
träffa högpresterande personer, särskilt om de tidigare har gått på samma skola.

12. Europaparlamentet noterar att ekonomiska påfrestningar för missgynnade familjer kan 
tvinga elever att lämna skolan i förtid för att komma ut på arbetsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att överväga att införa ett system med behovsprövat 
ekonomiskt stöd till dem som behöver det.

13. Europaparlamentet föreslår att andra omfördelningsåtgärder införs, såsom fria 
skolmåltider och skolböcker för missgynnade grupper, för att minska effekterna av sociala 
orättvisor och minimera skolavhoppen.

14. Europaparlamentet betonar att statliga skolsystem av högsta kvalitet har en avgörande 
betydelse. 

Delat ansvar 

15. Europaparlamentet framhåller att olika aktörer i samhället är ansvariga för att elever 
lämnar skolan i förtid, inte bara föräldrar och skolor utan också lokala myndigheter, och 
efterlyser ett närmare samarbete mellan alla dessa aktörer, tillsammans med lokal hälso-
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och sjukvård och socialtjänst. Parlamentet konstaterar att en gemensam insats kan vara 
effektiv för att hjälpa personer att övervinna flera hinder för att lyckas med utbildning och 
arbete. 

16. Europaparlamentet erkänner att det kan vara svårt att kartlägga de olika 
samhällssektorernas insatser i medlemsstaterna. Parlamentet betonar behovet av en bättre 
samordning mellan dessa olika tjänster inom hela EU, samt en bättre samordning inom 
medlemsstaterna.

17. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att investera i kvalificerad och 
välutbildad personal i både förskolan och grundskolan. Parlamentet föreslår att 
lärarassistenter anställs i skolorna för att arbeta med elever med svårigheter och bistå 
klasslärarna i deras arbete.

18. Europaparlamentet konstaterar att elever måste göras medvetna om de olika 
karriärmöjligheter som står öppna för dem och föreslår att skolor upprättar ett samarbete 
med lokala företag och organisationer för att elever ska kunna få träffa yrkesverksamma 
inom olika områden.

19. Europaparlamentet framhåller vikten av lämpliga gruppstorlekar och en stimulerande 
inlärningsmiljö för ungdomar.

Icke traditionellt lärande

20. Europaparlamentet erkänner allas rätt till livslångt lärande, vilket innefattar inte bara 
formell utan också icke-formell och informell utbildning.

21. Europaparlamentet betonar att det är viktigt för elever att ha tillgång till olika 
utbildningsvägar, som kombinerar teoretisk utbildning och yrkesutbildning, och uppmanar 
skolor där så är möjligt att anpassa utbildningsprogrammen med arbetsmarknadens behov.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att höja 
yrkesutbildningens status så att den ses som ett tänkbart alternativ för elever, oavsett 
färdighetsnivå.

23. Europaparlamentet betonar att studieteknik bör inta en central plats i alla läroplaner. 
Parlamentet konstaterar att detta är mycket viktigt för att få fler ungdomar att delta i 
lärandeprocessen.

Andra chans-lösningar

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla möjligheten för elever som 
lämnar skolan i förtid att ta sig tillbaka in i skolsystemet, t.ex. genom skolor som ger en 
andra chans. 

25. Europaparlamentet uppmanar arbetsgivare att där så är möjligt erkänna och stödja rätten 
för ungdomar som inte har gymnasiekompetens att få ledigt för studier och utbildning.
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EU-strategier

26. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till rådets rekommendation 
angående insatser för att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid, där det föreslås 
ramar för övergripande insatser på detta område. 

27. Europaparlamentet konstaterar emellertid att för att analysera de bakomliggande orsakerna 
till skolavhoppen behövs mer omfattande, konsekventa och enhetliga uppgifter från 
medlemsstaterna.

28. Europaparlamentet kräver mer medel till EU:s program för livslångt lärande, vilket ökar 
elevers och lärares rörlighet, ökar utbytet av bästa metoder och bidrar till att förbättra 
undervisnings- och lärandemetoder.

o

o o

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.



PE464.821v01-00 8/11 PR\866555SV.doc

SV

MOTIVERING

Inledning

Elever som lämnar skolan i förtid är en komplex fråga och en väldig utmaning för Europa. 
Följaktligen har EU börjat införa ett flertal åtgärder och verktyg för att bättre stödja medlemsstaterna 
i deras arbete med att utforma effektiva och ändamålsenliga nationella insatser för att motverka 
problemet. Här ingår kommissionens meddelande om insatser till förmån för elever som lämnar 
skolan i förtid, ett nytt förslag till rådsrekommendation angående insatser för att minska antalet 
elever som lämnar skolan i förtid och kommissionens flaggskeppsinitiativ ”Unga på väg”. 

I Europa 2020-strategin fastställs dessutom sex centrala mål för medlemsstaterna, varav ett är att 
minska andelen elever som slutar skolan i förtid till mindre än 10 procent senast 2020. Detta 10-
procentiga mål enades medlemsstaterna om redan 2003, men bara sju av dem har lyckats nå detta 
mål. 2009 låg andelen 18–24-åringar i EU som lämnat skolan i förtid på 14,4 procent.

Flertalet EU-länder har gjort åtminstone vissa framsteg i att minska antalet ungdomar som lämnar 
skolan i förtid eller med låg utbildning, och det har skett en märkbar och positiv ändring i hur de tar 
itu med frågan om skolavhopp. I detta betänkande anförs dock att mycket mer behöver göras.

Vem är skolavhoppare?

För att ringa in vilka som redan hör till kategorin ”skolavhoppare” och vilka som är tänkbara 
skolavhoppare är det nödvändigt att definiera skolavhopp. Det finns dock ingen enda övergripande 
definition av termen som enkelt kan tillämpas i alla EU:s medlemsstater och organisationer och på 
enskilda. Kommissionen avser i sitt meddelande om insatser till förmån för elever som lämnar skolan 
i förtid med skolavhoppare personer i åldrarna 18–24 år som lämnat utbildningen med högst 
grundskola eller mindre. För klarhetens och konsekvensens skull kommer kommissionens 
begreppsdefinition att tillämpas genomgående i detta betänkande.

Det finns ingen typisk skolavhoppare och man kan inte heller förutsäga vem som med störst 
sannolikhet kommer att lämna skolan i förtid.  Elever som lämnar skolan i förtid är en heterogen 
grupp och inte alla av dem lämnar skolan i förtid av negativa orsaker. I detta betänkande konstateras 
dock att det finns vissa grupper som anses vara mer riskutsatta än andra.

Dåliga betyg är en förklaring till skolavhopp. Under de första skolåren är skillnaderna mellan 
elevernas skolprestationer mindre uttalade. Allt eftersom skillnaderna blir mer påtagliga under senare 
skolår blir emellertid de elever som har svårigheter i vissa fall allt mindre motiverade att stanna kvar 
i skolan. Elever som det går bra för i skolan brukar däremot stanna kvar i skolan oavsett yttre faktorer 
eller omständigheter. 

Det är viktigt att påpeka att dåliga resultat inte kan ses som något fristående problem, eftersom det 
oupplösligt hör samman med fattigdom, missförhållanden och familjebakgrund.  Undersökningar har 
t.ex. visat att barn till föräldrar som är lågutbildade eller har okvalificerade arbeten i högre grad 
riskerar att lämna skolan i förtid. Om familjen utgör en stabil miljö där barn kan växa, lära sig och 
utvecklas, är det mycket mer sannolikt att eleverna fortsätter sin skolgång. Om familjen däremot inte 
uppmuntrar ungdomar och inte stöder deras lärande är riskerna för skolavhopp större.
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Det finns andra synliga gemensamma nämnare bland elever som lämnar skolan i förtid, såsom 
regionala skillnader i andelen skolavhoppare och skillnader mellan stad och landsbygd. Andelen 
elever som lämnar skolan i förtid är mycket vanligare bland etniska minoriteter och 
invandrargrupper, särskilt romer. Det finns också en könsaspekt på skolavhopp. Flickor tenderar i 
mycket lägre grad än pojkar att lämna skolan i förtid (andelen är 13 procent flickor mot 17 procent 
pojkar).

Följderna av skolavhopp

De sociala och ekonomiska följderna av hög andel elever som lämnar skolan i förtid är stora. 
Skolavhopp har negativa effekter på den ekonomiska tillväxten och driver på den ekonomiska och 
sociala instabiliteten. Insatser för att utnyttja ungdomars energi och utveckla deras färdigheter är 
därför avgörande för den framtida ekonomiska och sociala utvecklingen i medlemsstaterna. Att inom 
Europa minska andelen elever som lämnar skolan i förtid med bara 1 procent skulle ge nästan 
ytterligare en halv miljon kvalificerade ungdomar varje år, tror man. 

Det har påvisats att livstidsinkomsterna för elever som lämnar skolan utan gymnasieutbildning är 
avsevärt lägre än för dem som går ut gymnasiet. Utbildning (eller brist på utbildning) är en betydande 
förklaring till fattigdom. Eftersom skolavhoppare slutar skolan med färre färdigheter än de som 
fortsätter, har de avsevärt färre alternativ på arbetsmarknaden och det slutar ofta med att de tar 
lågavlönade jobb med otrygga anställningsförhållanden och få möjligheter till utveckling. Att 
förhindra skolavhopp kan därför bryta fattigdomsspiralen från generation till generation och öka den 
ekonomiska tillväxten överlag.

Att elever lämnar skolan i förtid får också mer omedelbara, ömsesidigt beroende samhälleliga 
konsekvenser eftersom det är förknippat med högre grad av asocialt beteende, tonårsgraviditeter och 
missbruk.

I betänkandet erkänns att det inte finns någon universallösning på problemet med skolavhopp. Det är 
en komplex fråga som man måste ta itu med genom en rad olika insatser och initiativ. Ingen enskild 
åtgärd kommer att vara effektiv om den inte kompletteras med andra åtgärder.

Behovet av en individanpassad strategi

En rad olika aktörer kan uppmanas eller bli tvingade att diskutera frågan om skolavhopp, men det är 
troligt att elever, lärare, föräldrar och andra intressenter kommer att ha olika åsikter. I betänkandet 
betonas att elevens perspektiv och bästa ska prioriteras när man bestämmer vilka åtgärder som ska 
vidtas för att motverka skolavhopp.

Insatser måste ta hänsyn till den enskildes komplexa behov. Många ungdomar väljer att lämna 
traditionell utbildning av personliga skäl såsom mobbning i skolan, medan andra kan ha sociala 
problem såsom att de missbrukar eller är hemlösa. I detta betänkande rekommenderas att alla 
gymnasieskolor inrättar en rådgivningstjänst för att elever ska kunna tala ut om sina personliga 
problem och hitta lösningar. Skolan ska inte bara ge undervisning, den har också en plikt att se till 
elevernas själsliga välbefinnande. Att erkänna denna stödfunktion kan vara ett viktigt steg för att 
komma till rätta med skolavhopp.

Utöver personliga svårigheter kan arbetslivet te sig skrämmande för elever. I detta betänkande 
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föreslås därför att stödnätverk ska inrättas där eleven ska kunna få yrkesvägledning och råd, 
däribland om målsättning, arbetsplatsutbildning och yrken. Detta kommer inte bara att göra 
arbetslivet begripligare för eleverna utan också motivera dem att sätta upp mål och arbeta för att 
uppnå målen. Ett bra praktiskt exempel är från Storbritannien, där det mycket framgångsrika 
initiativet Connexions Service inrättades 2001. Syftet med denna organisation, som kombinerar 
tjänster för unga och yrkesvägledning, är att ge ungdomar personlig rådgivning och personligt stöd. 
Organisationen vänder sig till ungdomar på en rad nya sätt, framför allt genom en omfattande 
användning av online-tjänster.

I detta betänkande klargörs att processen med att hjälpa desillusionerade ungdomar att ta sig tillbaka 
till utbildning måste inledas så tidigt som möjligt. Skolk, beteendeproblem och andra frågor måste tas 
itu med så snart de uppstår. Sådana svårigheter får inte underskattas eller ignoreras.

Skolreformer

I vissa fall beslutar sig ungdomar för att lämna skolan för att de inte anser att kursplanen passar eller 
är relevant för dem. Varje elev är unik och vissa undervisningsmetoder passar inte alla. Därför 
uppmanas skolor i detta betänkande att frångå traditionella prov, där framtidsutsikterna för den 
enskilde är beroende av deras resultat en viss dag, och försöka hitta sätt att fortlöpande bedöma 
eleverna.

Det är uppenbart att inte alla ungdomar attraheras av mer traditionella läsämnen och kvalifikationer, 
och det har visat sig att risken är större att de som inte har intresse av traditionell utbildning hoppar 
av skolan.  För att motverka detta bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att förnya och diversifiera 
de nationella läroplanerna för att utöka de olika utbildningsalternativen för ungdomar. Strukturella 
reformer är viktiga för att ge ungdomar de färdigheter och den utbildning som de behöver för en 
smidig övergång till arbetslivet. Hit hör problemlösning, förmåga att kritiskt bedöma information och 
effektiv kommunikation. Ett alternativ som redan har provats i Spanien är att uppmuntra starkare 
koppling och samarbetsavtal mellan skolor och lokala företag. Sådana program, där eleverna får 
prova på arbetslivet, kan också ge dem en tydligare riktning och motivera dem att arbeta hårdare.

Det är mycket viktigt att skolor uppmuntrar elevers rörlighet mellan olika utbildningar, vare sig det 
rör sig om teoretisk utbildning, yrkesutbildning eller något annat. Att erbjuda eleverna ett bredare 
utbud i skolan är inte bara viktigt för att öka deras motivation att fortsätta utan också för att ge dem 
ett bredare spektrum av kunskap och viktiga färdigheter som är nödvändiga för att senare få arbete. 
Föredraganden anser att studieteknik bör inta en central plats i alla skolor och kursplaner. 

En annan rekommendation för skolor är att arbeta i riktning mot färre elever per lärare, särskilt när 
det gäller elever med sämre inlärningsförmåga. Små klasser för elever med särskilda 
utbildningsbehov eller beteendeproblem kan ha en positiv inverkan på andelen elever som lämnar 
skolan i förtid. Sådana elever behöver ofta assistenter, som arbetar parallellt med klassläraren. 
Elevassistenter har blivit ytterst populära i flera EU-medlemsstater, eftersom de gör att elever som 
behöver extra hjälp kan få större uppmärksamhet och att klasslärarna därmed får tid att arbeta med 
andra elever.

Slutligen är det också viktigt att tillhandahålla förskola och barnomsorg av hög kvalitet för barn i 
åldrarna 0–6 år för att motverka skolavhopp, något som föredraganden också framhöll i sitt 
betänkande om inlärning i tidig ålder i EU. Barns lärande i tidig ålder lägger grunden för ett 
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framgångsrikt livslångt lärande och investeringar i förskola och barnomsorg ger större avkastningar 
än investeringar i någon annan utbildningsnivå.

Kopplingar mellan föräldrar och samhället

Skolan är inte det enda organet med ansvar för att genomföra insatser och program för att förhindra 
att elever lämnar skolan i förtid. I detta betänkande anförs att lokalsamhället också har ett ansvar. Det 
måste finnas tydliga kopplingar mellan social- och välfärdstjänst, icke statliga organisationer, privata 
organisationer, skolor och föräldrar samt mellan nationella och lokala, småskaliga insatser. 
Inrättandet av nätverk med aktörer från olika delar av samhället kommer att göra det lättare för
enskilda att övervinna många hinder för utbildning. Föräldrar, särskilt föräldrar till barn med 
funktionshinder, bör också erkännas som kompetenta samarbetspartner som kan arbeta tillsammans 
med lärare. Alla föräldrar bör tillåtas att samarbeta fullt ut i fråga om sina barns skolgång. 

I Storbritannien har frivillig- och samhällsorganisationerna varit särskilt framgångsrika i att öka 
färdigheterna bland ungdomar som är svarta eller tillhör andra etniska minoriteter. I lokala insatser 
används ofta nya och alternativa metoder för att motivera inaktiva ungdomar, såsom musik, drama, 
dans och idrott.

Andra chans-lösningar

För dem som lämnar skolan i förtid krävs ett system för att hjälpa dem tillbaka in i utbildning. Att 
uppmuntra medlemsstaterna att inrätta alternativa skolor eller skolor som erbjuder en andra chans är 
en lösning. Dessa måste vara lyhörda för den enskildes behov, eftersom många av dem som har 
hoppat av skolan tidigt är desillusionerade vad gäller skolan. De måste också vara flexibla och låta 
enskilda anpassa sina studier till arbete och familj. 

Samtidigt som förebyggande av skolavhopp i första hand är långt effektivare i längden, måste 
möjligheten till en andra chans dock fortsätta att vara ett inslag i medlemsstaternas strategier för att 
motverka att elever lämnar skolan i förtid.


