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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 8 § landskapslagen om 

grunderna för skolväsendet. 

I grundskolan är engelska språket obligatoriskt läroämne från årskurs tre enligt 

bestämmelserna i 8 § landskapslagen om grunderna för skolväsendet (28/70). I lagen 

medges inte möjlighet att inleda undervisningen i engelska språket tidigare eller 

senare, inte ens om det skulle ske i försökssyf te. 

Önskemål har framförts om att i försökssyfte få inleda undervisningen i engelska 

språket i årskurs fyra. Till grund för dessa önskemål ligger framförallt det att 

inlärningen skulle underlättas om eleverna när undervisningen inleds skulle besitta dels 

en större allmän mognad och dels bättre kunskaper i modersmålet. Om ifrågavarande 

försök inleds, skulle följaktligen den tid som i årskurs tre för närvarande används till 

engelskundervisning i stället användas till undervisning i svenska och ett motsvarande 

antal lektioner i engelska överföras till årskurserna fyra, fem och sex. Antalet lektioner 

i engelska i låg- och mellanstadiet skulle således inte ändras. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning finns det orsak att i försökssyfte framflytta 

den tidpunkt då undervisningen i engelska skall påbörjas i grundskolan i enlighet med de 

ovan angivna önskemålen. För att försök skall inledas talar även det att en uppenbar 

risk föreligger för att det framdeles inte kommer att vara möjligt att anskaffa 

läromedel som är lämpliga för att användas vid undervisningen i engelska i årskurs tre. 

De läromedel som för närvarande används finns endast för ytterligare ett läsår hos 

förlaget och det är inte aktuellt med en nyutgåva. 

Med anledning av det ovan sagda föreslår landskapsstyrelsen att 8 § landskapslagen 

om grunderna för skolväsendet ändras så att undervisningen i engelska i försökssyfte 

kan inledas först i årskurs fyra. Med tanke på läromedelssituationen bör försöksverk

samheten inledas redan under läsåret 1985-1986. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 8 § landskapslagen om grunderna för skolväsendet. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 8 § 1 mom. landskapslagen den 2 juli 1970 

om grunderna för skolväsendet (28/70), sådant det lyder i landskapslagen den 11 april 
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1978 (18/78), som följer: 

8 §. 

Engelska språket ingår som obligatoriskt undervisningsämne från årskurs tre. Med 

särskilt tillstånd av landskapsstyrelsen kan dock språket ingå som obligatoriskt under

visningsämne från årskurs fyra. Finska språket är valbart undervisningsämne (tillvals

ämne) 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 finska, tyska, franska eller ryska språken. 

Denna Jag träder i kraft den 1 augusti 1985. Av verkställigheten av lagen förutsatta 

åtgärder får vidtas före ikraftträdandet. 

Mariehamn den 9 april 1985. 

Lantråd Folke Woivalin 

T .f. lagberedningschef Lars Karlsson. 


