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Vacðar:

tillögti til þingsályktuwar um íslandssögukennslu í framhaldsskólum
B.k:
neliidasviðs Alþmgis

Héskóla íslands hefur fengid til umsagnar tiílögii ti! 
|íingeál3%tunar iim Islaniissögukennslu i framhaldsskólum (þingskjíil 89 á 140. 
Íöggjafetþinp), Að frumkvöeðx deildarforsetahafa undirritaöir kennarar vid deildina 
Qallaðummálið.

Áöafefni Mílögimnar er„aðMa ménntá- ogmenningamálaráðherra að endurskoðpnú 
jíegar nóihskrár &amhalds8k;ÓIa<í meö þ'éim hætti aö „vœgi íslandssögu yerði eflt til 
muna hítöðî hvað' varðar háníMfei ög- námstíma'-. Bent skai á að iskv. lögum um

er ráðherra einhngisætlað að ákveðaí námskrát!vægi 
kjarnagreinafö&mhaM;^ ákvéða

í  * gJt*.). Mðherra getur að v:feu gefið út náras-
brautarlýsingar til viðniiðunar {5/mgr,. 23. gr'}:án þíjss þó að skólamir séu bundnir af 
þeim við gérö Mmla námskráa. Skóluntim er sjálfum #tlað að semja lýsingar á einstök- 
um ái|5ag.û î ']p!;á̂ a.:’í  sögn,ígiláandi aðalhámskrá frál999ei*Sett fram sú stefnaað 
&ögii íslahdseigpðsjá wíí«íigslum yiðþa,ð sem gersthMurlnái^gum og íjarlægum 
lönduiö tíl ad greina það sem ahnehnterogsérstæt^^Skólar getaþvíkosiðað fengja 
margá köiiaK sögu samm  ogákveða hlutMlmþar á milli, Tillagan ber ekld með sér að 
fliiíningsmöanutn sé kíímiugt yih: hVBrmg háítí0 áföpi$ynurö
um inntak náms x frarahaHsskÓlum. Ekkí kfejftittf ̂  náöiskrár
framhaHsskóla ætíast er tii áð raðherra endurskoði, en áf námskrá samkvæmt gildandi 
iogum er íiðeins kominn útvalménní hlútinn (|3ár SÐjfn hvorki saga né íslandssaga er 
nefnd á nafn); her er því um að r^ða Bíímningu námskrár en ekki endurskoðun.

Þánnigeru annmarkar á að samþykkjatillöguna eins oghún liggurfyrir.. Hinsvégaí' 
gætiAlþingi vissulega skorað á ráðherra&ð gætatiltekinnasjónarmiðayiðgérðnáms* 
brautarlýsinga til víðmiðunar.lNaumast wrður þó taíið heppilegt, ef Alþingi ákveður aö 
heifca áhriftím síimm í því efni, að samþykktar séu stakar áskoranir um viðhætur við 
námsefni í einstökum greirium án þess að gefa gaum að samhengi þeirra á hirmm óHku 
og mislöngu námshraufcum fi’amltóldsskólans. Fjölmargt víörí úfc af fyrir sig gagnlegt( 
jafavél mikilvíEgt, að ungt fólk læri i  skólum; þar þarf að velja og hafna og varhugavert 
áð stjórnvöld beiti þar áhrífum sínum án yfiröýnar yfir viöfangsefnið í  heild.





axiglýmngil og mati, til námsefnisgerðar í sögu íyrir framhaldsskóla þaf sem miklar 
breytíngar lírðw á henrii með aðalnám&krá árið 1999.

Að Öllu þessu athuguðu er ekki unnt að mæla meðþví aðAJþingi samþykkifyrírliggjanái 
tillögu*

Með ýit'ðingu

Éfelgi &kiöli


