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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 6/ 1990-91 med anledning av ltl 

Barbro Sundbacks m.fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om en 

utrednfng som klargör Alåndsbilden i 

nordiska läromedel. 

Landstinget har den 10 december 1990 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört utbildningschefen Sten-Erik Abra

hamsson och chefen för Nordens instJ.tut, Sören Hvenekilde, får i anledning härav 

anföra följande. 

I motionen föreslås att landstinget hemställer hos landskapsstyrelsen om en 

utredning som klargör Ålandsbilden för{ och nu i nordiska läromedel, eftersom en 

översikt av detta slag skulle kunna läggas till grund för skapandet av JA' kotPekt och 

tidsenlig bild av landskapet Åland och dess särart. Enligt motionären förefaller det 

som om Ålands självstyrelse och särskilt Ålands status som demilitariserat' och 

neutraliserat område fortsättningsvis skulle vara oklara och diffusa begrepp för 

många i Norden. 

Utskottet konstaterar att det under hösten 1989 i landskapet hölls ett seminarium 

om skolan och Norden under vilket bilden av de nordiska länderna i läromedlen i 

Norden behandlades. I seminariet deltog författarna till en av Nordiska språk- och 

informationscentret utgiven rapport om grannlandsbilder i nordiskå läromedel. Vid 

seminariet framkom att Ålandsbilden l Nordiska läromedel är mycket bristfällig, 

för att inte säga obefintlig. 

Kulturutskottet konstaterar vidare att Ålands representant i Nordiska rådet, Olof 

Jansson, år 1980 väckte ett medlemsförslag gällande komplettering av artikel 8 i 

den nordiska samarbetsöverenskommelsen i vilken stadgas att undervisningen och 

utbildningen i skolorna i vart och ett av de nordiska länderna i lämplig omfattning 

skall innefatta undervisning i övriga nordiska länders språk, kultur och allmänna 

samhä1lsförhå11ahden. Enligt förslaget borde artikeln kompletteras, så att även 

undervisning om de självstyrande områdena innefattades i bestämmelsen. Nordiska 

rådet antog medlemsförslaget varför artikeln i samarbetsöverenskommelsen komp

letterades på i förslaget beskrivet sätt. De nordiska länderna har således uttryckli

gen överenskommit att i undervisningen behandla övriga nordiska länders och 

självstyrande områdens språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden. 
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Enligt vad utskottet fått erfara pågår ett samarbetsprojekt mellan Nordiska språk

oc;h informatlonscentret å ena sidan samt å andra sidan landskapsstyrelsen och 

landstinge,t, beträffande Ålandsbilden i finländska läromedel. Projektet kommer 

sannolikt att re.sultera i sådant undervisningsmaterial som åtminstone delvis kan 

användas även l övriga nordiska länder. Initiativet till projektet togs sedan det 

framkommit att behov föreligger av modernt undervisningsmaterial gällande Åland. 

Enligt kulturutskottets mening skulle en utredning av i motionen efterlyst sla& 

utgöra ett gott underlag för vidare åtgärder i syfte att förstärka .och förbättra 

Ålandsbilden i nordiska läromedel. Utredningen, som exempelvis kunde utföras av 

någon studerande, kunde samtidigt syfta till en utvärdering av den ändring av den 

nordiska samarbetsöverenskommelsen som tillkommit på åländskt initiativ. De 

åtgärder som eventuellt skulle vidtas med anledning av denna utredning kunde med • 

fö11del ingå .i ett samnordiskt. projekt. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 12 mar{i 1991 

att Landstinget hemställer hos land

skapsstyrelsen om en utredning som 

klargör Ålandsbilden förr och nu i nor-,, :. 

diska läromedel. 

På kulturutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandHng: ordföranden Sundback, viceordfö

randen Nordberg samt ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


