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DET FINNS 69 000 MARGINALISERADE UNGA under 30 år  
i Finland. Marginaliseringen kostar samhället årligen 1,4 
miljarder euro. OAJ:s läropliktsmodell tryggar alla en god 
grund för det egna kunnandet. Genom att modigt förnya 
läro plikten, kan vi lyfta finländarnas nivå på utbildning och 
kunnande samt förhindra att unga marginaliseras. Refor
men behöver en lång övergångstid och ramarna ska anges 
i  nästa regeringsprogram.

Ny lärstig!

OAJ:s läropliktsmodell  
svarar på dessa problem:

Utanför småbarnspedagogiken. 
I dagens läge är 22 procent av femåringarna helt utan
för småbarnspedagogiken. Barn till lågutbildade och låg
inkomsttagare deltar mindre än andra i småbarnspedago
gik. I de internationella PISAundersökningarna uppvisar 
elever som inte har deltagit i småbarnspedagogik sämre 
resultat än de som har deltagit. Barn som börjar sent i små
barnspedagogiken, fortsätter mindre sannolikt med hög
skolestudier än andra.

Brister i elevstödet. 
Barn som börjar i förskola och nybörjarundervisning har 
 väldigt olika bakgrunder och färdigheter. Skillnaderna i ut
vecklingen mellan flickor och pojkar kan motsvara ända 
upp till några år. Skillnaderna i inlärningsfärdigheterna kan 
också vara stora mellan barn födda i början och slutet av 
samma år. Enligt OAJ:s utredning upplever lärarna och rek
torerna inom den grundläggande utbildningen att resurser
na för elevstödet är bristfälliga.   

Svårt att hitta den egna lärstigen. 
Till och med fyra procent av varje åldersklass blir utan stu
dieplats i antagningen till andra stadiet. I Finland har vi en 
växande grupp unga som inte uppnår en sådan kunskaps
nivå i den grundläggande utbildningen som förutsätts för 
studier på andra stadiet. Alla ungdomar går inte ens ut 
grundskolan.

Utbildningsnivån sjunker. 
Varje ny åldersklass av unga vuxna är lägre utbildad än 
den föregående. Det är oroväckande med en sjunkande 
 kunskapsnivå, eftersom utbildning bland annat förbättrar 
sysselsättningen, livskvaliteten och det egna välmåendet. 
Ännu i början på 1990talet var de finländska ungdomarna 
OECDländernas högst utbildade, men idag ligger Finlands 
placering under OECDländernas medeltal.

Utan utbildning och arbete. 
Var sjätte ung saknar examen från andra stadiet och få som 
är utan examen har ett jobb. Lärstigen avbryts ofta till följd 
av bristfälliga studiefärdigheter, svag studiemotivation och 
avsaknad av framtidsutsikter. 
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Åtgärd 1:  
Tvåårig förskola

I regel går alla 56 åringar i förskolan som blir tvåårig.  Barnet 
kan börja i årskurs 1 efter ett till tre år i förskolan. Kostna
den är uppskattningsvis 33 miljoner euro.

Åtgärd 2:  
En smidig helhet av förskolan och 
nybörjarundervisningen
Bättre möjligheter för att ordna förskol och nybörjarunder
visning som en helhet, där barnets individuella utveckling 
och inlärningsfärdigheter förbättras bland annat genom 
att öka antalet speciallärare. Eleven fortsätter i förskol och 
nybörjarundervisningen tills minimikunskapsnivån för års
kurs två har uppnåtts. Man framskjuter eller tidigarelägger 
inte längre skolstarten. Kostnaden är uppskattningsvis 134 
miljoner euro.

Åtgärd 3:  
Flera verktyg och kriterier  
för utvärdering
En stödbank för elevutvärdering grundas och läroplans
kriterierna utvecklas i mera handledande riktning, så att 
bedömningen blir jämlik i alla skolor. För de flesta års kurser 
behövs läroplanskriterier både för minimikunskaper och 
goda kunskaper. 

Åtgärd 4:  
Många studievägar

Man förhindrar att lärstigen avbryts genom att erbjuda den 
unga olika lärandealternativ, tillräckligt stöd och studie
handledning. Samtidigt hjälper man den studerande att hit
ta sina egna styrkor och den egna lärstigen. Alternativ och 
hjälp erbjuds jämlikt till alla i grund skolan och inom andra 
utbildningsstadiet samt vid studiernas övergångs
skeden.  Kostnaden är  uppskattningsvis 
43 miljoner euro.

Åtgärd 5:  
Smidigare studier med justerade 
åldersgränser
Den grundläggande utbildningen upphör när lärokursen är 
slutförd och behörighet för fortsatta studier har uppnåtts. 
Åldersgränsen för att genomföra grundskolan förlängs tills 
den unga fyller 19 år. Man ökar också möjligheterna för den 
unga att vid behov gå framåt i studierna i en snabbare takt 
än den vanliga. I årskurserna 79 inom den  grundläggande 
utbildningen är det möjligt att avlägga gymnasie  eller 
 yrkesstudier. 

Åtgärd 6:  
Läroplikten förlängs till andra stadiet

Läroplikten ändras så att den också omfattar studier på 
andra stadiet tills den unga fyller 19 år. Andra stadiet om
fattar alla utbildningsformer samt förberedande utbildnin
gar. Under andra stadiet kan studeranden genomgå hög
skolestudier som kan räknas till godo då högskoleutbildning 
påbörjas. En plan för karriär och fortsatta studier görs upp 
för varje studerande.

Vi går mot avgiftsfria läro
medel, exempelvis genom att 
biblioteken inför låne och 
 leasingtjänster för studie
material. Övergången till av
giftsfria läromedel  måste 
genomföras så att stude
randens rätt till under
visning inte äventyras. 
Kostnaden är uppskat
tningsvis 82 miljoner 
euro.


