
 

 

Ärende: OKM032:00/2019 Utvidgning av läroplikten 

 

Förbundet Hem och Skola tackar för möjligheten att ge ett uttalande om förslaget till utvidgning av 

läroplikten och uttalar sig enligt följande:  

Förbundet Hem och Skola understöder förslaget att utvidga läroplikten. I dagens Finland behöver 

unga en fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen. En förlängd läroplikt är ett bra sätt 

att motverka tidig marginalisering av unga och ge eleverna bättre förutsättningar att komma in i 

arbetslivet efter avslutade studier. En kostnadsfri utbildning är också en förutsättning att garantera 

alla en utbildning oberoende av socioekonomisk bakgrund. Dagens system med dyra kursböcker och 

studiematerial är idag en tröskelfråga i många familjer. 

Finansiering 

En förutsättning för föreslagna reformen är att den till fullo finansieras med statliga medel. Att ålägga 

kommunerna att bära en del av kostnaderna för den kostnadsintensiva reformen är inte önskvärd 

eller realistisk. Kommunerna har idag ekonomiska svårigheter med att förverkliga sina lagstadgade 

uppgifter och därför tål det understrykas att en öronmärkt statlig tilläggsfinansiering är nödvändig för 

att genomföra reformen. Viktigt är att säkerställa att den nuvarande finansieringen för den 

grundläggande utbildningen inte minskar på bekostnad av denna reform. 

 

Studiehandledning 

En ökad satsning på stödjande åtgärder såsom uppsökande studiehandledning och en tillräcklig 

elevvård behövs för att stödja de elever som har svårigheter att fullfölja skolgången. Stödet och 

handledningen bör ges redan i den grundläggande utbildningen. Det är inte realistiskt att tro att 

extra åtgärder som sätts in först på andra stadiet är tillräckliga för att hjälpa eleverna att fullfölja sin 

läroplikt.  Skolorna behöver resurser att utveckla stödet till elever som behöver extra 

uppmärksamhet och stöd för sina studier. Samarbetet mellan studiehandledarna, lärarna och 

föräldrarna måste vara aktivt under hela lärstigen. 

Lärarna på andra stadiet behöver fortbildning i att stödja och motivera sina elever. Då 

undervisningen blir obligatorisk ställer det ytterligare krav på lärarna på andra stadiet. Att jobba med 

motivationen blir extra viktigt då en del av eleverna inte hade valt studierna utan en utvidgad 

läroplikt.   

 

 

 



Samarbete med föräldrar 

En medveten satsning på samarbetet med föräldrarna behövs för att stödja processen. Föräldrar har 

en avgörande betydelse för ett barns inställning och intresse för skolgången högt upp i ålder. 

Skrivningar om hur samarbetet ska se ut finns tydligt och utförligt beskrivna i läroplanen för den 

grundläggande utbildningen- också i läroplanen för gymnasierna finns samarbetsformerna beskrivna, 

däremot saknas de helt inom yrkesutbildningen. Skrivningarna måste vara tillräckligt konkreta för att 

föräldrarna skall ha en verklig chans att bli involverade i sina barns studier på andra stadiet och 

kunna vara ett behövligt stöd. I synnerhet på svenskt håll måste en del ungdomar flytta hemifrån för 

att gå i en viss skola, detta gäller i synnerhet yrkesutbildningen. För att kunna ha ett tätt samarbete 

med föräldrar då föräldrarna bor på annan ort är barnet, är användningen av mångsidiga digitala 

lösningar i samverkan med föräldrarna en möjlighet. En reform som den här leder till att vissa elever 

behöver skräddarsydda lösningar för att kunna fullfölja sin läroplikt och speciellt då är förädlarnas 

stöd och en god och aktiv samverkan mellan skolan och hemmet helt avgörande. Speciellt under 

höstterminen under det första studieåret i andra stadiet behövs det en stor satsning på motivation 

och trivsel för att undvika drop outs. Tillräckliga personella och ekonomiska resurser från skolans sida 

är avgörande i att skapa ett skyddsnät för unga människor. 

För övrigt önskar Förbundet Hem och Skola framföra ett önskemål om att betänkanden av det här 

slaget översätts till svenska redan då begäran om utlåtande skickas ut till olika instanser. Med tanke 

på att det här reformförslaget faktiskt är mycket viktigt borde ministeriet ha prioriterat 

översättningen av texten till svenska. 

I Helsingfors 15.6.2020 

 

 

Anders Adlercreutz   Micaela Romantschuk 

Ordförande    verksamhetsledare 

Förbundet Hem och Skola i Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


