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Løgtingsmál nr. 45/2012: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan 
 
 

Uppskot 
 

til 
 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan 
 
 

§ 1 
 
Í løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um 
fólkaskúlan, sum seinast broytt við 
løgtingslóg nr. 67 frá 26. mai 2011, verður í § 
5, stk. 2, nr. 1 eftir “søgu/samtíð 4. – 9. 
skúlaár” á nýggjari linju sett: “samfelagsfrøði 
9. skúlaár”.  
 

 
§ 2 

 
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 
hon er kunngjørd, og er galdandi frá 
skúlaárinum 2013/2014. 
 

 
Kap 1. Almennar viðmerkingar:  
Endamálið við hesum lógaruppskoti er at broyta fólkaskúlalógina soleiðis, at allir næmingar í 9. 
flokki fáa frálæru í samfelagsfrøði. 
 
Eitt av endamálum fólkaskúlans er sambært § 2, stk 3: ”Hann skal búgva næmingarnar til innlivan, 
samavgerð, samábyrgd, rættindi og skyldur í einum fólkaræðisligum samfelag. Undirvísing og 
gerandislív skúlans eiga at vera grundað á andsfrælsi, tollyndi, javnvirði og fólkaræði”. 
 
Tað tykist løgið, at fólkaskúlin kann ”búgva” næmingin nóg væl til at liva og virka í einum 
fólkaræðisligum samfelag, uttan at næmingurin fær frálæru í samfelagsfrøði. 
Ì dag er støðan tann, at okkara ungdómur ikki fær kunnleika til lærugreinina samfelagsfrøði fyrr enn 
á miðnámsskúla. Hetta merkir, at ein kann enda 9. flokk uttan at hava fingið ein einasta tíma 
undirvísing um samfelagið. Fyri tey, sum ikki fara víðari í skúlaverkinum, merkir tað, at tey ikki fáa 
undirvísing um samfelagsviðurskifti yvirhøvur. 
 
Í framhaldsdeild fólkaskúlans eru næmingarnir komnir til ein aldur, har nógv av teimum hava áhuga 
í politikki og at menna síni politisku sjónarmið, og tí er tað alneyðugt at læra um samfelagið. Tað er 
týdningarmikið at gera samfelagsfrøði til felagslærugrein í 9. flokki, fyri at fáa næmingarnar at fáa 
áhuga fyri politikki í ungum árum, soleiðis at tey mennast og skapa sítt egna politiska støði. Tá ið 
tey ungu fara á val fyrstu ferð, skulu tey hava havt møguleikan at læra um samfelagið og 
fólkaræðið. 
 
Tey, ið byrja á miðnámsskúla, eru um 16 - 17 ára aldur. Ynskja vit upplýstar og virknar borgarar, ið 
vísa áhuga og virkin taka lut í fólkaræðinum, eiga tey at fáa møguleikan at ogna sær vitan og innlit 
í, hvussu samfelagið er skipað, meðan tey enn eru í fólkaskúlanum. 
 
Løgtingið bjóðar regluliga næmingum í 8., 9. og 10. flokki til ungdómsting.  



 

”Endamálið við Ungdómstinginum er:  

• at geva næmingunum størri innlit í fólkaræðið 

 • at læra næmingarnar at vera ein virknari part av fólkaræðinum  

• at vísa næmingunum í praksis, hvussu avgerðarmannagongdir virka í einum fólkaræði  

• at geva næmingunum innlit í, hvør leikluturin hjá Løgtinginum er, og hvat arbeiðið hjá  

Løgtinginum fevnir um” 

Ungdómstingið gevur  sostatt næmingunum møguleika at uppliva, hvussu tey kunnu vera við til at 
varðveita og menna eitt virkið fólkaræði. At næmingarnir samstundis høvdu frálæru í 
samfelagsfrøði, hevði verið við til at stuðla undir áhugan og innihaldið í einum tiltaki sum hesum. 

Vit eiga at upplýsa okkara ungdóm meira enn gjørt verður í dag, ein upplýstur og virkin ungdómur 
er grundarlagið undir einum demokratiskum samfelag. 
 
Kap 2. Avleiðingar av uppskotinum 
 
Fíggjarligar/búskaparliga avleiðingar  
Uppskotið hevur ikki við sær fíggjarligar avleiðingar. Ætlanin við hesum uppskoti er, at 
næmingarnir fáa frálæru í samfelagsfrøði og at frálærutímarnir í søgu og samtíð verða lækkaðir 
samsvarandi. 
Hetta kann antin gerast við at lækka tímatalið í søgu og samtíð í 9. flokki ella at endurskoða 
samlaða tímatalið í lærugreinini.  
 
Umsitingarligar avleiðingar 
Uppskotið hevur ongar umsitingarligar avleiðingar við sær. 
Umhvørvisligar avleiðingar 
Uppskotið hevur ongar umhvørvisligar avleiðingar við sær. 
Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 
Uppskotið hevur ongar avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur. 
Sosialar avleiðingar 
Uppskotið hevur ongar sosialar avleiðingar. 
 
Kap 3. Serligar viðmerkingar 
Lærugreinin samfelagsfrøði verður løgd aftrat lærugreinarøðini í 9. flokki. Lagt verður upp til, at 
landsstýrismaðurin endurskoðar tímatalið í søgu og samtíð, so rúmd verður fyri frálæru í 
samfelagsfrøði. 
 
   
 

 
Á Løgtingi, 28. september 2012 

 
 

Eyðgunn Samuelsen 
 
 
 


