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Med anledning av skrivelsen frå n lektor Stefan Simonsen daterad 26.10.2019 har
AÅ lands landskapsregering 11.12.2019 begä rt utlå tande av myndigheten AÅ lands

gymnasium. Simonsen tar i skrivelsen upp ett fö rslag att musik ska infö ras som ett
obligatoriskt ä mne vid AÅ lands lyceum, vilket innebä r att rektor vid AÅ lands lyceum
involverats att besvara skrivelsen.
Kort bakgrund

I lä roplanen daterad å r 1996 fanns musik med som ett obligatoriskt ä mne. Alla stu-

derande var å lagda att avlä gga å tminstone en kurs musik. Det samma gä llde på fastlandet, dvs AÅ lands lyceum fö ljde rikets lä roplan på denna punkt.

I och med infö randet av ny reviderad lä roplanen 2005 vid AÅ lands lyceum togs de

nuvarande fyra inriktningarna idrott och hä lsa, estetisk, humanistisk-samhä llsvetenskaplig och naturvetenskaplig inriktning i bruk. Fö r alla fyra inriktningar togs
separata beslut gä llande timfö rdelningen. Då bestä mdes ä ven att å tminstone en

kurs inom konst- och kulturkurser (bildkonst, musik eller dans) skulle vara obliga-

torisk fö r den naturvetenskapliga inriktningen och fö r inriktningen hä lsa och idrott.
Valet fö ll på en obligatorisk kurs i bildkonst. Fö r humanisterna krä vdes minst två
konst- och kulturkurser, varav en var obligatorisk kurs i bildkonst samt en valfri

kurs till i antingen bildkonst eller musik. Fö r den estetiska inriktningen stipulera-

des minst två obligatoriska konst- och kulturkurser och dä rutö ver minst sju valbara

fö rdjupningskurser inom det konst och kulturvetenskapliga områ det. Om stu-

derande valde att fö rdjupa sig i musik krä vdes att hen var inskriven i AÅ lands musikinstitut och fullgjorde sina musikkurser inom deras studieprogram.
Nuläget

De frå n 2005 infö rda inriktningarna �inns kvar i den reviderade lä roplanen som

togs i bruk 2016, så ä ven kraven fö r estetisk inriktning. Om studerande vä ljer att inrikta sig på dans eller musik sker undervisningen vid AÅ lands musikinstitut.

OÖ vrig musikundervisning vid AÅ lands lyceum ges som valfria kurser. AÅ rligen arran-

geras ca fem musikkurser i skolan baserat på de studerandes val. Innevarande lä så r
ges MUS01 (Musiken och jag), MUS05 (Garage-band) och MUS06 (Kö rså ng).

Precis som Simonsen framhå ller har man i riket en obligatorisk kurs musik fö r alla

studerande. Dä remot kan man nog på goda grunder hä vda att vå ra ungdomar på

AÅ land inte bara har likvä rdiga utan till och med utö kade mö jligheter att utveckla
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sina talanger som sina å rskamrater i Finland i och med samarbete med AÅ lands musikinstitut med sitt breda utbud av vä lutbildade lä rare. Detta samarbete ä r rä tt
unikt men givetvis nå got som inte passar alla. Vidare ä r det fritt fram fö r stu-

derande på AÅ lands lyceum att vä lja det som i skrivelsen anses saknas, dvs allmä nbildande konstfostran i musik.
Framtid

De synpunkter som kommit fram i Simonsens skrivelse tar skolan till sig och utre-

der vidare vilka kostnader i form av lä rarlö n, kursutbud, iordningsstä llande av mu-

siksal, infö rskaffande av instrument med mera fö r med sig. Hur må nga kurser kan vi
rä kna med att ges fö rutom eventuella obligatoriska kurser. Ett minimum blir 6-7

obligatoriska kurser beroende på hur må nga parallella klasser vi i framtiden tar in
till skolan. Fö r att anstä lla lä rare på heltid krä vs kring 22 kurser på å rsbasis, mot-

svarande 44 sp i 2021 å rs lä roplan. Kommer studerande att vä lja musikkurser i den
utsträ ckningen att en tjä nst kan instiftas?

I och med det reformarbete som krä vs infö r den nya lä roplanen som ska bö rja gä lla
frå n och med 1 augusti 2021 tas framfö rda å sikter tacksamt emot i det vidare lä ro-

plansarbetet. En av de tä nkta fö rä ndringarna ä r att stö rre ö vergripande ä mneshelheter skapas. Begreppet kurser slopas och få r ge vika fö r moduler som i sin tur ska
kombineras till stö rre studieavsnitt. Detta som ett led i den fö rä ndrade verksam-

hetskulturen som efterlyses. Ett naturligt resultat av lä roplansreformen blir att in-

riktningarna bö r slopas eftersom stö rre studiehelheter skapas. Hur musikundervisningen kan integreras med andra ä mnen och mö jligen bli en obligatorisk modul
inom ett stö rre studieavsnitt å terstå r att undersö ka.
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