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Ålands landskapsregering 

Utbildnings- och kulturavdelningen 

 

Hänvisning: ÅLR 2019/3102 

 

 

Synpunkter på utkastet till landskapslag om barnomsorg och grundskola 

 

Ålands folkhögskola inlämnar härmed synpunkter gällande utkastet till landskapslag 

om barnomsorg och grundskola. 

 

Del III Grundskolan, 8 kap. Grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 

 

Begrepp/termer särskiljs i detaljmotiveringen kontra lagen, inkonsekvent, 

exempel studerande/eleven, i fler paragrafer än nedan nämnda. Det finns skäl 

att granska att rätt begrepp/termer används. 

 
40 § Innehåll  

Grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga består i enlighet med den studerandes behov av 

kunnande av ett inledningsskede och ett slutskede eller enbart av slutskedet. Inledningsskedet kan i 

enlighet med den studerandes behov av kunnande dessutom omfatta ett särskilt läskunnighetsskede.  

 40 § Innehåll   

Grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga består av tre olika skeden beroende på elevens 

behov av kunnande; läskunnighetsskede, inledningsskede och slutskede.   Närmare bestämmelser 

om timfördelningen och utbildningens omfattning utfärdas i förordning.   Bestämmelser om 

innehållet i grundskolans lärokurs för andra än läropliktiga finns i grundskolans läroplan.  

Bestämmelserna i 5 kap. om lärande och skolgång tillämpas inte på elever inom denna 

utbildningsform.  

 
41 § Läskunnighetsskede, inledningsskede och slutskede 

Läskunnighetsskedet är avsett för dem som behöver elementär läs- och skrivkunnighet samt 

grundläggande numeriska färdigheter.   Syftet med utbildningen i inledningsskedet är att ge den 

studerande behövliga färdigheter i svenska som andraspråk samt övriga färdigheter för övergång till 

grundskoleutbildningens slutskede. Den balanserade utvecklingen och integrationen i det åländska 

samhället ska främjas hos de studerande. I inledningsskedet och slutskedet kan den studerande också ges 

annan helt eller delvis valfri undervisning som lämpar sig för grundskoleutbildningen enligt vad som 

föreskrivs i läroplanen. Den studerande ska ges elevhandledning och handledning i 

arbetslivsfärdigheter.  Omfattningen av utbildningen i läskunnighetsskedet, inledningsskedet och 

slutskedet beskrivs i förordning.   

41 § Läskunnighetsskede, inledningsskede och slutskede  

Läskunnighetsskedets syfte är att ge eleven elementära läs- och skrivkunskaper samt 

grundläggande numeriska färdigheter.  Inledningsskedets syfte är att ge eleven behövliga 

färdigheter i svenska som andraspråk samt övriga färdigheter för en övergång till slutskedet.   

Utbildningen i inledningsskedet omfattar svenska som andraspråk, engelska, matematik, 

samhällskunskap och kulturkännedom, miljö- och naturkunskap samt hälsokunskap.   

Utbildningen i slutskedet omfattar svenska som andraspråk, engelska, matematik, religions- och 

livsåskådningskunskap, historia, samhällskunskap, biologi, geografi, hälsokunskap, fysik, kemi 

samt idrott.  Eleven har rätt till elevhandledning och handledning i arbetslivsfärdigheter i 

inlednings- och slutskedet.  Närmare bestämmelser om de olika skedena utfärdas i förordning.  
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42 § Tillgodoräknande av kunskaper 

Sådana tidigare slutförda studier eller på annat sätt förvärvat kunnande som motsvarar målen för och 

det centrala innehållet i läroplanen ska identifieras och erkännas. Den studerandes utgångsnivå ska 

bestämmas. Utgångsnivån bestäms vid behov i samarbete med andra myndigheter.  

42 § Tillgodoräknande av kunskaper  

Elevens tidigare kunskaper ska bedömas och kunskaperna ska tillgodoräknas. Elevens 

utgångsnivå ska vid behov bestämmas i samarbete med andra myndigheter.   

 
43 § Individuell studieplan En individuell studieplan utarbetas för varje elev, och som en del av 

studieplanen ska också ett individuellt studieprogram utarbetas. Vid utarbetandet av dessa beaktas i 

mån av möjlighet elevens tidigare studier och sådant kunnande som förvärvats på annat sätt. I den 

individuella studieplanen beaktas även sådana bakgrundsfaktorer som påverkar studierna. I planen 

fastställs målet med studierna och deras centrala innehåll, på vilket sätt studierna ska avläggas, samt 

eventuella stödåtgärder och anordnandet av handledning. Studieprogrammet är en sammanställning av 

elevens obligatoriska och valfria läroämnen och av de kurser eller andra studier som hör till dem och 

som eleven behöver avlägga för att få ett avgångsbetyg från grundskolan eller för att uppnå något annat 

mål som uppställts för studierna. Elevens individuella studieplan kan också innefatta studier vid andra 

läroanstalter samt perioder då eleven bekantar sig med arbetslivet. Eleven har   

43 § Individuell studieplan  

Elevens utgångsnivå ska bestämmas och utbildningsanordnaren och eleven ska tillsammans 

utarbeta en individuell studieplan för eleven. I studieplanen fastställs i vilket skede studierna 

inleds, vilka kurser som ska genomgås och vad som i övrigt hör till studiernas centrala innehåll, 

studietiden, på vilket sätt studierna ska genomgås samt vilka andra faktorer som är av betydelse 

för att de mål för utbildningen som anges närmare i läroplanen ska uppnås.  Elevens individuella 

studieplan kan innefatta studieperioder vid andra läroanstalter och möjligheter att bekanta sig 

med arbetslivet.    

 

§ 42 Tillgodoräknande av kunskaper  

Validering är viktigt men hur skall det utföras i samarbete med andra 

myndigheter? Resurskrävande! 

 

§ 47 Disciplinära åtgärder 

Här behöver man tänka på genusfrågan, vem har möjligt att visitera. 

 

 

Del III Grundskolan, kap 9. Elevbedömning. 

 

§ 52 Höjning av vitsord   

Ålands folkhögskola erbjuder inte lärokursen i kemi. Vi erbjuder historia.  

 

Bra att det tydligt framkommer vem som kan höja sitt vitsord och vart man 

hänvisas för att få en ny bedömning om man har en anpassad lärokurs. Dock 

bör påpekas att det kan finnas elever som inte ha gått grundskola på Åland, 

vad gäller för de eleverna? 

 

Ska det finnas någon form av begränsning på antal gånger eller antal år 

gällande höjning av vitsord?  
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52 § Höjning av vitsord 
I dagsläget finns möjlighet för elever som avlagt grundskolans lärokurs att läsa upp betyg inom Ålands 

folkhögskola i lärokurserna svenska, engelska, matematik, fysik, kemi och samhällskunskap. 

Undervisningen förutsätter att du har baskunskaper i undervisningsämnet. Det finns även möjlighet att i 

kontakt med en grundskola tentera enskilda lärokurser.   Inflyttade elever som anländer sent till 

grundskola (årskurs 6 - 9) har stora utmaningar att dels lära sig ett nytt språk och dels läsa in 

grundskolans hela lärokurs. Landskapsregeringen stöder elevernas lärande i svenska genom att 

finansiera stödundervisning i svenska fem timmar per vecka under fem år. Stödundervisningen kan 

utökas om eleven är sent ankommen till grundskolan. Trots stödinsatser kan eleven avgå med ett 

skiljebetyg eller ett avgångsbetyg med anpassade lärokurser.   Landskapsregeringen föreslår nu att det 

regleras i lagen att de som genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg men vill höja sitt betyg i ett 

enskilt läroämne har möjlighet att göra det vid en grundskola eller vid en annan skola på Åland som 

beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. Elever med anpassad lärokurs kan inte höja sitt 

vitsord. De hänvisas till den grundskola de har fått sitt avgångsbetyg från för en ny bedömning om 

anpassningen.  

52 § Höjning av vitsord   

Den som genomgått grundskolan och har ett avgångsbetyg men vill höja sitt betyg i ett enskilt 

läroämne har möjlighet att göra det vid den grundskola som eleven fått sitt avgångsbetyg från  

eller vid en annan skola på Åland som beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning.  

Närmare bestämmelser om höjning av vitsord och var detta kan göras utfärdas i förordning.  

 

 

Utkastet till landskapslag innehåller många hänvisningar om närmare bestämmelser 

som ska utfärdas i förordning. Därav viktigt att berörda nämnder, organisationer och 

tjänstemän i kommuner åter får uttala sig om förordningen, när det utkastet är klart.  

 

Ålands folkhögskola ser positivt på och omfattar den nya utbildningsform gällande 

grundskoleutbildning för andra än läropliktiga som kommer att möjliggöra att man 

kan slutföra sin grundskoleutbildning även om man fyllt 18 år och därigenom minska 

risken för utanförskap. 

 

 

 

Finström den 20.05.2019 

 

 

 

 

 

Maria Säll-Öfverström 
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