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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 10/1984-85 

med anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag angående 

ändring av 8 § landskapslagen om grunderna för skol

väsendet. 

Landstinget har den 12 april 1985 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställ

ningen.Utskottet, som i ärendet hört skolinspektören Erik Skrifvars, får med anledning härav 

anföra följande. 

Framställningen syftar till att i försökssyfte medge att undervisningen i engelska 

språket inleds i årskurs fyra i stället för årskurs tre som nu är obligatoriskt. Kulturutskottet 

är mycket tveksamt till ett sådant försök, främst på grund av de svårigheter som kan tänkas 

uppstå då en elev flyttar från en skola till en annan. De problem med anskaffande av 

litteratur som enligt framställningen kan komma att uppstå inom den närmaste framtiden 

finner utskottet överdrivna eftersom undervisningen i engelska i riket börjar i årskurs tre 

och i Sverige i årskurs tre eller fyra. 

Utskottet har dock beslutat omfatta förslaget om att i experimentsyfte medge 

undantag från huvudregeln att undervisning i engelska språket skall inledas i årskurs tre, 

men med den ändringen att försöket skall bedrivas i ett helt högstadiedistrikt i överensstäm

melse med vad som gäller för finska språket. Resultatet skulle på så sätt bli mer omfattande 

och ha större betydelse för utvärderingen av experimentet. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget antar lagförslaget i följande lydelse: 

Landskapslag 

angående ändring av 8 § landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 

(Ingressen lika som i framställningen). 
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8 §. 

Engelska språket ingår som obligatoriskt undervisningsämne från årskurs tre. Land

skapsstyrelsen kan dock, om alla berörda kommuner samtycker, besluta att engelska språket 

skall införas som obligatoriskt undervisningsämne från årskurs fyra i grundskolorna i 

samtliga de kommuner som ingår i samma högstadiedistrikt. Finska språket är valbart 

undervisningsämne (tillvalsämne) från årskurs sex. Om skäl föreligger och om alla berörda 

kommuner samtycker, kan dock landskapsstyrelsen besluta att finska språket skall införas 

som tillvalsämne från årskurs fem i grundskolorna i samtliga de kommuner som ingår i 

samma högstadiedistrikt. Språkundervisning som tillvalsämne kan dessutom ordnas från 

årskurs sju i fin ska, tyska, franska och ryska språken. 

(Ikraftträdelsebestäm melsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 18 april 1985. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Elisabeth N aucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling i utskottet: ordföranden Björklund, 

viceordföranden Sundberg samt ledamöterna Fagerholm och Lindholm. 


