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 Katarina Halme-Wiklund 

Kontaktperson  

 Jonna Varsa, barnkonventionsansvarig   

 Lotta Angergård, vik verksamhetsledare   

 

Ärende: Remissvar gällande ämnesdel främmande språk (A2- och B1-språk)  

Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har barnkonventionen som grund i allt 

vårt arbete. Vårt uppdrag som barnrättsorganisation vid yttranden och i remissvar är att 

sätta fokus på barn och barns rättigheter. Enligt barnkonventionen är alla under 18 år barn. 

I detta remissvar väljer vi att kommentera remissutkast A2-språk åk 5-9 och remissutkast B1-

språk åk 7-9 eftersom de delarna som vi vill kommentera är nästan identiska i båda utkasten.  

Allmänna riktlinjer för undervisning i främmande språk  

I det första stycket står det att ”I den åländska grundskolan ska språkprogrammet för 
kommunens skolor beskrivas i utbildningsstadgan. Kommunen ska välja vilka språk som 
erbjuds. Språk som enligt lag kan erbjudas är finska, tyska, franska, ryska och spanska.” 

Rädda Barnen anser att rätt och möjlighet att läsa främmande språk borde vara samma för 
alla barn oavsett kommunen och vi rekommenderar att läroplanen och andra styrdokument 
uppmuntrar samarbete mellan kommuner, digitala lösningar och andra möjligheter för att 
säkerställa att alla barn har rätt att välja och lära sig främmande språk enligt eget intresse. 

Läroämnets övergripande syfte  

Rädda Barnen arrangerade ett öppet möte (ungdomskaffe) den 12 mars 2020 där 
specialsakkunnig Katarina Halme-Wiklund och ungdomar informerades och diskuterade 
utkastet till den nya läroplanen. Ungdomarna på mötet gav uttryck för en önskan att 
språkundervisning blir mer praktisk, inte bara grammatik. Enligt skrivningar gällande 
läroämnets övergripande syfte finns denna ändringen med i utkastet. Under Läroämnets 
övergripande syfte står det att "I undervisningen ska huvudvikten läggas vid att inspirera 
eleven att våga använda sig av språk.", vilket vi välkomnar. 



I det andra stycket står det att: ”Undervisningen ska väcka elevens intresse för den språkliga 
och kulturella mångfalden i skolan och samhället samt skapa möjlighet för eleven att 
kommunicera i språkmiljöer som känns autentiska. Elevenska lära sig värdesätta andra språk, 
människorna som talar dem och olika kulturer. Undervisningen ska förmedla nyttan och 
glädjen av språkkunskaper för att kunna bli en delaktig samhällsmedborgare. 
Undervisningen ska ha ett normmedvetet förhållningssätt och bidra till att främja jämlikhet, 
jämställdhet och gemenskap samt lyfta värdet av mångfald.” Vi välkomnar skrivningen och 
dess koppling till barnkonventionens artikel 29, men är oroliga om barn i olika kommuner 
har olika möjligheter att lära sig dessa kunskaper. 

Mariehamn den 26 februari 2021  

 

                 
       
Lotta Angergård   Jonna Varsa 
Vik. verksamhetsledare   Barnkonventionsansvarig  


