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Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i Al-spräket i ärskurs 1-2 i grunderna för läroplanen
för den grundläggande utbildningen 2014
Utbildningsstyrelsen bar i dag beslutat att ändringar och kompletteringar i enlighet
med bilagan görs i nedan nämnda kapitel som berör undervisningen i A-lärokursen i
det and ra inhemska spräket och främmande spräk i ärskurs 1-2 i grunderna för
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.
I kapitel 13 och underkapitel 13.1 läggs i enlighet med bilagan tili ett nytt textstycke
efter det textstycke som finns i avsnittet Övergängen mellan förskoleundervisningen
och den grundläggande utbildningen.
I kapitel 13 och underkapitel 13.4.2 läggs i enlighet med bilagan tili ett nytt
textstycke i slutet av texten under underrubriken Läroämnets uppdrag i avsnittet Det
and ra inhemska spräket (finska, svenska).
I kapitel 13 och underkapitel 13.4.2 ändras underrubriken Mäl för undervisningen i
A-lärokursen i finska i ärskurs 1-2 i enlighet med bilagan. Den nya underrubriken är
Finska, Al-lärokurs i ärskurs 1-2.
I kapitel 13 och underkapitel 13.4.2 ändras underrubriken Mäl för undervisningen i
A-lärokursen i modersmälsinriktad finska i ärskurs 1-2 i enlighet med bilagan. Den
nya underrubriken är Finska, modersmälsinriktad finska, Al-lärokurs i ärskurs 1-2.
I kapitel 13 och underkapitel 13.4.2 ändras underrubriken Ruotsin kielen Aoppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 i enlighet med bilagan. Den nya
underrubriken är Svenska, Al-lärokurs i ärskurs 1-2 (ruotsin kieli, Al-oppimäärä
vuosiluokilla 1-2).
I kapitel 13 och underkapitel 13.4.2 ändras underrubriken Äidinkielenomaisen
ruotsin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 i enlighet med bilagan.
Den nya underrubriken är Svenska, modersmälsinriktad svenska, Al-lärokurs i
ärskurs 1-2 (ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, Al-oppimäärä vuosiluokilla 1-

2).
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I kapitel 13 och underkapitel 13.4.3 ändras rubriken pä avsnittet Främmande spräk,
A-lärokurs. Den nya rubriken är Främmande spräk/samiska, Al-lärokurs. Rubriken
Engelska, annat främmande spräk, samiska lämnas bort. Under underrubriken
Läroämnets uppdrag läggs i slutet av texten tili ett nytt textstycke i enlighet med
bilagan.
I kapitel 13 och underkapitel 13.4.3 ändras underrubriken Mäl för undervisningen i
engelska/annat främmande spräk/samiska i ärskurs 1-2 i enlighet med bilagan. Den
nya underrubriken är Främmande spräk/samiska, Al-lärokurs i ärskurs 1-2.
1 kapitel 14 och underkapitel 14.1 ändras avsnittet Övergängen mellan ärskurs 2 och
3 i enlighet med bilagan.
Föreskriften förutsätter att anordnaren av grundläggande utbildning definierar mäl
och innehäll för Al-lärokursen i det and ra inhemska spräket och främmande spräk i
ärskurs 1 och 2 samt gör de ändringar som behövs i mälen och innehällen för Allärokursen i det and ra inhemska spräket och främmande spräk i ärskurs 3-6.
Om utbildningsanordnaren i den lokala läroplanen har angett mäl och innehäll för
Al-lärokursen i det andra inhemska spräket och främmande spräk i ärskurs 1 och 2
redan innan denna föreskrift har getts, ska de ändras och preciseras sä att de följer
den här föreskriften.
Den del av den lokala läroplanen som berör undervisningen i Al-spräket i ärskurs 12 ska tas i bruk frän och med 1.1.2020. Fram tills man tar i bruk de lokala
läroplanerna som görs upp utifrän de nya grunderna ska utbildningsanordnarna följa
planerna som utarbetats enligt de nuvarande grunderna.
Utbildningsanordnaren ska göra de nödvändiga ändringar som berör mälen och
innehällen för Al-lärokursen i det andra inhemska spräket och främmande spräk i
ärskurs 3-6 inom den tidsram som utbildningsanordnaren bestämmer, sä att
studierna i Al-spräket fortlöper oavbrutet frän en ärskurs tili en annan.
En anordnare av grundläggande utbildning fär inte läta bli att följa den här
föreskriften eller avvika frän den.
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