Hur projektet fungerar, vilka länder
som är involverade
Nio

EU‐ länder deltar i RESL.eu projektet: Sverige,
Belgien, Storbritannien, Portugal, Nederländerna,
Polen, Spanien, Ungern och Österrike.

Nya

data kommer a samlas in genom en enkätund‐
ersökning bland 3000 elever i varje land inom två
olika forskningsregioner (förutom Ungern och
Österrike).

Två

år senare kommer samma elever a
llfrågas
om a delta i en undersökning som följer upp re‐
sultaten i första fasen. I den andra delen kommer de
få frågor om hur deras utbildnings‐ eller arbets‐
marknadskarriär har utvecklats under den d som
gå .

Sam

digt kommer kvalita va intervjuer a ge‐
nomföras med en del av de studenter som har
deltagit i vår enkätundersökning. Vi kommer a
kontakta ungefär 30 elever som an ngen riskerar a
lämna skolan eller redan har slutat skolan i för d.

I

varje land kommer cirka 100 personer från
skolpersonal och skoladministratörer a kontaktas
för intervjuer om diga skolavhopp.

Dessutom

kommer fyra fokusgruppsdiskussioner
med skolpersonal a genomföras i varje land.

Vilka RESL.eu vänder sig ll
 Lokala,

na onella och EU‐beslutsfa are
och alterna va lärarenor
 Det civila samhällets organisa oner
och NGOS som är verksamma in‐
om skolavhoppsområdet
 Universitet och forsknings‐
centra över hela Euro‐
pa och utanför
 Media och
allmänheten
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Vad handlar RESL.eu om?
RESL.eu sy ar ll a ge insikter i de
mekanismer och processer som påverkar
elevers beslut a lämna skolan digt. Des‐
sutom avser RESL.eu a iden fiera och an‐
alysera interven ons‐ och kompensa ons‐
åtgärder som har varit framgångsrika när
det gäller a få ungdomar a gå kvar i
skolan, trots a de löper stor risk a hop‐
pa av skolan digt. I slutändan är sy et a
sprida dessa insikter och god praxis ll oli‐
ka målgrupper.

RESL.eus huvudsakliga mål
A

u orma gemensamma EU‐defini oner och
begrepp angående ’ diga skolavhopp’ och ge‐
nomföra jämförande policyanalyser

A

samla in data om ungdomar, familjer, skolor
och specifika forskningsområden i deltagarländer i
Europa

Iden

fiera egenskaper hos de ungdomar som be‐
finner sig i riskzonen för diga skolavhopp

Kartlägga

skyddsfaktorer (såsom
sociala
stödmekanismer, flexibla lärlingssystem där
ungdomar medverkar etc.) som kan uppmuntra
poten ella diga skolavhoppare a skaﬀa sig
kvalifika oner via alterna va lärarenor

Undersöka

förebyggande åtgärder för a minska
diga skolavhopp inom utbildningsområdet genom
alterna va lärarenor i sju EU‐länder, med sy et a
informera EU‐poli ker om ämnet



Tema ska forskningsområden
Riktlinjer och god praxis
Projektets huvudsy e är a med hjälp av överförbar
landsspecifik god praxis utveckla och implementera
utbildningsprogram. Projektets y ersta mål är a
utveckla allmänna konceptuella modeller som är
baserade på god praxis för a förutse och hantera
’ diga skolavhopp’ som bidrar ll lokala, na onella
och EUs riktlinjer.
Processer som ligger bakom diga skolavhopp
Projektet sy ar ll a förstå de mekanismer som lig‐
ger bakom och de processer som leder ll diga
skolavhopp och den utveckling som följer e er det.
Det gör vi genom a studera elevernas (både de som
hoppar av skolan digt och de som inte gör det) och
deras närståendes (såsom familjen, kamratgruppen,
skolan eller alterna va lärarenor) prak ker, upp‐
fa ningar och diskurser.
Alterna va lärarenor
Projektet avser a bygga vidare på de åtgärder för a
hantera diga skolavhopp som varit framgångsrika
och eﬀek va. Sy et är a utveckla krea va och
innova va metoder för kunskapsöverföring (båda i
skolsammanhang och i alterna va lärarenor) i alla
deltagarländer.

Fördelar för deltagare
När

Du deltar i vår studie

För elever
Möjlighet

a diskutera olika aspekter av
dina skolerfarenheter
Ta reda på hur Du kan använda dina
starka sidor och idéer för a lä are kunna
nå dina mål

För lärare
Fördjupa

din förståelse för samspelet
mellan eleven, personal, skolmiljö, läro‐
plan, familj och närliggande samhälle
Upptäcka strategier för a
öka andelen
elever som går klart skolan genom e
mer eﬀek vt samarbete med dina elever

För rektorer och skoladmin‐
istratörer
Skapa

en bred skoldialog med det
närliggande
samhällets
ak va
förgreningar om dessa kri ska frågor
Vitalisera
din skolmiljö genom a
implementera nya strategier baserade på
data som är insamlade från din skola

