1977-78 Lt - Hemst.mot. nr 68 - Ku.
KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 11/1977-78 med
anledning av ltm Klas Eklunds hemställningsmotion till landskapsstyrelsen angående utredning
om inrättande av ett språkinstitut på Åland.
Landstinget har inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda hemställti_ngsmotion. Utskottet, som i ärendet hört utbildningshefen Lennart Winqvist, får anföra följande.
Utskottet är fullt medvetet om behovet av utökade möjligheter till språkundervisning speciellt för personer verksamma inom näringslivet. Kunskaper behövs inte bara i finska och engelska utan också i tyska> ryska och
franska.
Utskottet anser dock inte att det behövs en ny institution för denna språkundervining utan i stället bör man utnyttja de institutioner som redan finns.
Grundskolans språkundervisning är av allmän natur och då det i förvärvslivet behövs språkkunskaper inom olika fackområden är det lämpligt att
kurser för alla intresserade anordnas t.ex. i handelsinstitutets, sjöskolornas, medborgarinstitutets och sommaruniversitetets regi.
Lärarna vid respektive skolor och institut är utbildade för att ge den speciella språkundervisning som behövs inom olika branscher och det torde
knappast vara möjligt att vid ett språkinstitut anställa alla de lärare
som skulle krävas för en så varierande språkundervisning.
Ett språkinstitut på Åland torde inte heller vara ekonomiskt realistiskt
emedan högst 30 procent av landskapsbidraget skulle kompenseras i dagens
läge.
Med beaktande av att det kräver lång tid att lära sig ett språk torde det
inte heller vara riktigt att minska språkundervisningen i grundskolan och
förlägga den till ett senare skede. Olika forskare har även framfört olika
synpunkter i fråga om bästa sättet att lära språk och några entydiga
forskningsresultat har inte presenterats.
Med hänvisning till det ovan anförda får kulturutskottet vördsamt föreslå
att Landstinget hemställer hos landskapsstyrelsen
om en utredning över behovet av ytterligare språkundervisning och möjligheterna att utöka språkundervisningen vid redan existerande utbildningsinstitutioner i landskapet.
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riehamn den 17 april 1978 .
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Bjarne Pettersson
sekreterare .

Närvarande i utskottet:ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M.
Jansson, ledamöterna Fagerholm och öberg samt ersättaren Nylund.
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