
1991-92 Hem.st.mot.nr 54, 55 och 62 - Ku 

KULTIJRUTSKOTIETSBETÄNKAN
DE nr 3/1991-92 med anledning av 
1) Ltm Jan Liljehages m.fl. 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen om utökad allmänpolitisk 

undervisning i grundskola, yrkesskola 

och gymnasium, 

2) Ltm Jan Liljehages m.fl. 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen om införande av hushålls

ekonomi i grundskolans läroplan och 

3) Ltm Jan Liljehages m. fl. 

hemställningsmotion till landskaps

tyrelsen om utökad skolundervisning i 

trafikkunskap. 

Landstinget har den 23 mars, den 25 mars och den 3 april 1992 inbegärt kulturutskottets 

yttrande över nämnda motioner. Utskottet, som i ärendet hört överinspektören Stina 

Colerus-Nordlund, får i anledning härav anföra följande. 

I motionerna föreslås att undervisningen i allmän politik, hushållsekonomi och 

trafik.kunskap skall utökas och intensifieras. 

Utskottet har valt att behandla de tre motionerna i samma betänkande eftersom alla tar 

sikte på skolundervisningen. 

Inledningsvis konstaterar utskottet att läroplanerna för de i motionerna aktuella skolorna 

ger såväl möjlighet som skyldighet att i undervisningen ta upp huslig ekonomi, 

trafikkunskap och samhällslära. Enligt vad utskottet fått erfara och enligt vad som 

framkommit då utskottet tidigare behandlat liknande motioner är trafikundervisningen 

särskilt i grundskolan omfattande. Undervisning i hushållsekonomi bedrivs i varierande 

utsträckning inom grundskolan i samband med bl.a. hemkunskapsläran. Den 

allmänpolitiska undervisningen inom samhällsläran kunde enligt utskottets uppfattning 

däremot få en mera framträdande roll i undervisningen. 

Enligt vad utskottet fått erfara pågår inom landskapsstyrelsen en omfattande revidering 

av grundskolans läroplan från år 1988. Tre s.k. ämneskonsulenter jämte fem 

referensgrupper är sysselsatta med uppgiften att utvärdera grundskolans undervisning och 

övriga verksamhet samt att föreslå eventuella ändringar i och tillägg till läroplanen. 

Arbetet skall vara slutfört inom detta år. Utskottet konstaterar att motionerna berör 
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skolornas inre arbete i som är beroende av skolornas och de enskilda lärarnas initiativ, 

medan ramarna och förutsättningarna anges i läroplanerna. Utskottet förutsätter att 

omarbetningen av läroplanen innefattar en översyn av den undervisning som motionerna 

tar sikte på varför utskottet inte anser att ytterligare åtgärder är motiverade. 

Ledamoten Liljehage anmäler avvikande åsikt och anser att motionerna borde godkännas. 

Med anledning av det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 april 1992 

att Landstinget måtte förkasta 
hemstfillningsmotionerna 54, 55 och 
62/1991-92. 

På kulturutskottets vägnar: 

Olof Erland 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erland, viceordföranden 

Björling s-:i.mt ledamöterna Liljehage, Nordman och Stig Holmberg. 


