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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 8/1976-77 
med av ltm Fagerholms 

m.fl. hemstäl ion till s 

relsen om åtgärder för inledande av experiment 

med flexibel läroplikt. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda 

hemställningsmotion. Med anledning härav får utskottet anföra följande: 

I ärendet har lantrådet Alarik Häggblom, häradshövding Sune 

on, utbildningschefen Lennart Winqvist, skolpsykologen Inger 

Dahlgren, rektor Sten-Erik Fagerlund, rektor Rolf Carlsson, rektor 

Alf Johansson och rektor Sven-Ingmar Lindqvist samt ordförandena i 

Hem och skola-föreningarna vid Övernäs skola, fru Birgitta Eriksson 

och fru Ingegerd Olin. 

Kulturutskottet har ägnat ärendets behandling mycken tid och omsorg, 

och många värdefulla synpunkter har därvid framkommit. Utskottets med

lemmar är liksom samtliga hörda ense om att de problem som berörs i 

motionen om flexibel läroplikt är av så pass allvari art att de inte 

får nonchaleras. Kraftiga åtgärder för att försöka lösa problemen måste 

därför vidtas. 

Den största svårigheten att övervinna härvidlag är det hinder som 

bundenheten vid rikets lagstiftning om läropliktens längd och läroplikts 

åldern utgör. Om vi hade möjlighet att själva bestäw~a i hithörande 

frågor, skulle problemen gå mycket lättare att lösa. Det skulle även 

ge oss möjlighet att i mycket större utsträckning än hittills utforma 

utbildningssystem så som vi själva önskar och så som det bäst skul

le passa våra förhållanden. I ett litet samhälle som vårt kunde lättare 

skapas den närkontakt mellan ldningsplanerarna och det praktiska 

livet på fältet som är en grundförutsättning för att det hela skall 

lyckas men som i större förhållanden tyvärr alltför ofta saknas. Vid 

den pågående revisionen av självstyrelselagen bör de här omständighe

terna beaktas och alla ansträngningar göras för att behörigheten att 

lagstifta om läroplikten skulle tillfalla landstinget. 

Det står klart att skoltröttheten,som ännu på grundskolans låg- och 

lanstadium är relativt okänd, utgör allvarligt problem på hög-

stadiet. Den kan ha olika orsaker, s~s. 

i kamratlivet, bristande förmåga att klara av skolans tE:oretiska kurser, 

problem som sammanhänger med puberteten osv. På grund av lärarbrist, 

stora klasser, bristande utrymmen m.m. har skolan små möjligheter att 

älpa upp situationen. Skolpsykologen och skolkuratorn har alltför 

många att ta hand om för att det skall ges tid till enskilda samtal 
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i behövl • Det förefaller som om skolan, hemmet och sam-

hället i sin helhet ler stora krav på eleverna att de psykiskt 

inte förmår klara av det hela. Därom vittnar det faktum att enli under-
s var ärde högstadieelev i riket och var tredje i Sverige lider 

av så störningar att någon form av vård anses påkallad. 

Hos en del elever tar sig skoltröttheten uttryck i skolkning, störande 

av undervisningen, trakasserande av lärare och kamrater, förstörelsemani, 

asocialt beteende överhuvud, medan den hos andra,som stillsamt och under-

fogat sig i systemet, på av bristande mot on medför att 

praktiskt taget ingen inlärning sker. För de skoltrötta kommer skolan 

därför endast att fungera som en form av uppbevaring Som särskilt 

merande upplever man det att de studiemotiverade till följd av de skol

tröttas beteende påtagligt att tillgodogöra sig undervisningen. 

Samstämmiga uttalanden har gjorts att de skoltrötta te erbjudas 

meningsfulla alternativ till den ordinarie skolgången. Valet av alternat 

blir väsentligt beroende av om eleven a) endast överflyttas till en annan 

skolform, undervisningsform eller kursverksamhet, eller b) ges möjlighet 

att studierna för en kortare eller längre tid, dvs. beviljas upp-

skov med fullgörandet av läroplikten. 

De alternativ som erbjuds om man utgår från punkt a är inte många. 

Förslagsvis kan några nämnas. 

l) Miljöbyte. Erfarenheten har visat att miljöbyte, vare sig det gäller 

byte av lärare, klassbyte eller rentav skolbyt~,kan ha en välgörande in

verkan på en elev som av olika anledning kommit på kant med sin skola ell 

känner sig trakasserad eller förföljd av lärare och kamrater. 

2) Yrkesskola. Elev som vill avbryta studierna efter grundskolans 

åttonde klass har möjlighet att i den mån konkurrensen om utrymmet medger 

bli intagen i yrkesskola och där fullgöra sin läroplikt. 

3) "Efterskol a'~ En speciell skolform efter dansk förebild och i mycket 

lik en folkhögskola skulle inrättas. I Danmark har eleverna möjlighet att 

välja mellan att gå tonde och nionde skolåret antingen i grundskolan 

eller i den s.k. efterskolen. Efterskolen är en internatskola som på ett 

särskilt sätt tar sig an eleverna. Många skoltrötta har här nyvaknat 

intresse för skolan. De som önskar kan t.o.m. avlägga slutprov som 

tigar till inträde i gymnasiet. 

Lägerskolor eller olika slag av kursverksamhet kunde vara tänkbara 

alternativ men fordrar mycken planering. 

Utgår man från punkt b,som medger att studierna får avbrytas och uppe

håll kan göras för kortare eller längre tid, blir flexibilitetenstörre och 

valmöjligheternaflera. Ett svårbemästrat problem härvidlag är dock vad 

de som avbryter sin skolgång som tretton- eller fjortonåringar lämpligen 

skall sysselsättas med, eftersom de är för unga att på allvar gå ut i 
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förvärvslivet. Landskapslagen om läroavtal tillåter inte personer under 

femton år att sluta läroavtal. En lagändring skulle i så fall bli nödvän

dig här, förritsatt att näringslivet har användni~g av de här ungdomarna 

och kan erbjuda dem sysselsättning. Närmast skulle de arbeta som praktikan

ter ellsr liknande med måttlig lön. I Danmark har en tid tillämpats ett 

system som går ut på att en elev som lider av skoltrötthet kan beviljas 

ett sabbatsår, om föräldrarna i samråd med skolan kan ordna för eleven 

lämplig sysselsättning. Enligt överenskommelse skall eleven då sabbatsåret 

är till ända återvända till skolan för att fullgöra sin läroplikt. Man 

tycker att ett liknande system kunde prövas här. Med tanke på att det ändå 

är ett relativt fåtal som skulle beröras av den flexibla läroplikten borde 

det inte vara omöjligt att lösa sysselsättningsfrågan . 

För de ungdomar som avbrutit sina studier och gjort ett eller eventuellt 

flera års uppehåll i sina studier skulle alternativa utbildi:lingsinöjligheter III 

finnas. Genomgången kurs i vissa läroinrättningar skulle anses motsvara 

fullgjord läroplikt i grundskolan. Några förslag har antytts: 

l) Grundskola. Personer som av någon anledning avbrutit sina studier i 

grundskola skulle ha rätt att vid mogen ålder återuppta studierna i grund

skola och komma i åtnjutande av samma förmåner som de ordinarie eleverna 

har. Detta att ha vuxna elever i klassen skulle säkert ha en mycket väl

görande inverkan på disciplinen. Både i Godby högstadieskola och i Marie

hamn har man haft äldre elever, som vid övergången till grundskola ville 

skaffa sig grundskolbetyg, Erfarenheterna av dessa elever har varit mycket 

goda. 

2) Folkhögskola. I Sverige har folkhögskolan i stor utsträckning tagit 

hand om den grupp som inte genomgått grundskola. En två-årig folkhögskol

kurs ger automatiskt grundskolbehörighet. Lagen om Ålands folkhögskola 

19 § stadgar dock att .a:t;::;. fullgjord läroplikt är ett av inträdeskraven, 

varför en lagändring även här skulle fordras. Intagningsåldern kunde möj

ligen sänkas till s~xton år från nuvarande sjutton. Folkhögskolan har stor 

erfarenhet av elever som kunnat betecknas som utpräglat skoltrötta i tidi

gare skolgång men som funnit sig väl till rätta i folkhögskolan och haft 

framgång i sina studier där. I allmänhet har det visat sig att det har va~ 

rit till fördel, om eleven först varit ut i arbetslivet. 

3) Lantmannaskola. Lägsta intagningsåldern är sexto~ år,men erfarenheten 

visar att en mognare ålder, över tjugo år, är den bästa. Även om svårig

heter att följa med undervisningen i några ämnen kan yppa sig för den som 

inte har genomgången grundskola, torde detta dock inte utgöra något oöver

stigligt hinder. De som i tidigare skolgång betecknats som skoltrötta och 

missanpassade har verkat intresserade av arbetet och studierna. 
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4)Husmodersskolao 

5)Vissa yrkeskurser. 

6)Medborgarinstitutet. l 
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Kulturutskottet har givetvis inte kunnat presentera någon slutgiltig 

lösning på de problem som hänger samman med införande av en flexibel lär o

plikt. De synpunkter som här framlagts kan dock i någon mån användas ~ 

som riktmärken ett stycke på väg för den kommitte som förhoppningsvis 

skall tillsättas för att föra frågan vidare. I väntan på resultaten av 

självstyrelselagsrevisionen borde emellertid undervisningsministeriets 

tillstånd utverkas för inledande av experiment med flexibel läroplikt. 

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår utskottet därför 

att landstinget hemställer hos landskaps

styrelsen att en kommitte tillsätts med upp

gift att utarbeta programförslag till experi

ment med flexibel läroplikt och i s amband 

därmed försöka utverka undervisningsmini?te

riets tillstånd att inleda sådan experiment

verksamhet samt att landskapsstyrelsen skulle 

göra lagberedningskommitten för revision av 

självstyrelselagen uppmärksam på att i för

slaget till ny självstyrelselag skulle beak

tas önskemålet att landskapets myndigheter i 

större utsträckning än hittills skulle få 

möjlighet att ordna utbildningsväsendet inom 

lands kapet och inom dess gränser även bestämma 

om läroplikten. l~ 

Mariehamn den 3 januari 1977. 

kulturutskottets vägnar: 

ordförande 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 

Jansson, ledamöterna Bergroth (delvis), Fagerholm och Nils Karlsson 
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