
Hej
alla 9:e klassare 

och vårdnadshavare! 

Från och med hösten 2021 
utvidgas läroplikten. 

Läroplikten slutar alltså inte längre 
efter nian, utan på hösten fortsätter de 
avgiftsfria studierna i gymnasieutbildning, 

yrkesutbildning eller i någon annan 
läropliktsutbildning. 

I den här broschyren berättar 
vi vad reformen innebär och 
vad skyldigheten att söka till 
utbildning förutsätter av dig. 



Vad betyder det att 

läroplikten utvidgas? 

I och med lagändringen utvidgas läroplikten från 1.8.2021, och 
studierna på andra stadiet blir avgiftsfria. Målet är att alla unga som 
bor i Finland i framtiden också ska avlägga en examen på andra 
stadiet. Läroplikten fortsätter tills den unga fyller 18 år. 

Vad betyder skyldigheten 

att söka till utbildning? 

Och hur söker jag? 

När läroplikten utvidgas är alla unga som avslutar den 
grundläggande utbildningen skyldiga att söka till utbildning. 
Det innebär att alla som avslutar den grundläggande 
utbildningen ska ansöka till fortsatt utbildning i vårens 
gemensamma ansökan eller i de fortlöpande ansökningarna. 

Du kan söka till gymnasiet, yrkesutbildning, tionde klassen, en 
handledande utbildning eller någon annan utbildning som 
omfattas av läroplikten. Din skyldighet att söka till utbildning 
fortsätter tills du har fått en studieplats och du har inlett dina 
studier. 

Ansökningstiden för gemensam ansökan börjar 
tisdagen 23.2.2021 och slutar tisdagen 23.3.2021 
kl. 15.00. 

Information om gemensam ansökan får du på studieinfo.f, där du 
också kan söka till de festa utbildningarna på andra stadiet. Om du 
vill kan du söka till utbildningar som inte ingår i den gemensamma 
ansökan. 

Tips och råd får du till exempel av skolans studiehandledare! 

https://studieinfo.fi/wp/sv/


Varför utvidgasläroplikten? 

Läroplikten utvidgas eftersom det i framtiden är allt svårare 
att klara sig i arbetslivet utan en examen på andra stadiet och 
påbyggnadsutbildning. Därför vill man säkerställa att alla unga får 
en examen på andra stadiet. 

Genom att utvidga läroplikten eftersträvas följande: 

• att höja fnländarnas utbildnings- och kompetensnivå 
• att minska skillnaderna i inlärning 
• att öka jämställdheten och likabehandlingen i 

utbildningen 
• att förbättra de ungas välbefnnande 
• att höja sysselsättningsgraden 

Utvidgningen av läroplikten är samtidigt ett löfte om avgiftsfria 
studier på andra stadiet. Utöver undervisningen och måltiderna 
är i fortsättningen även läroböckerna, skolresor som är längre än 
sju kilometer, de arbetsredskap som behövs i undervisningen och 
slutproven avgiftsfria. 



Mer information om utvidgningen av läroplikten: 

• @okmfi 
• minedu.fi/sv/utvidgningen-av-laroplikten 
• oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering 
nationella-natverk-och-projekt/reformen-
med-den-utvidgade 
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