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Efni: Frumvörp til laga um grunnskóla, 285. mál, (heildarlög), framhaldsskóla, 286. mál, 
(heildarlög), leikskóla, 287. mál, (heildarlög) og um menntun og ráðnineu kennara og 
skólastjómenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 288. mál.

Háskóla íslands þakkar fyrir að hafa fengið framangreind frumvörp til umsagnar og fylgja 
hér með athugasemdir við þau.

Þetta er í fyrsta skipti sem lögð eru fram samtímis frumvörp um skólastigin sem eru 
undanfari náms á háskólastigi, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, með heildstæðri 
sýn, þar sem er að finna mun meiri samfellu á milli skólastiganna og heildarsýn á 
skólastarfíð. Það er enda markmiðið sem lagt er upp með í frumvörpunum - að efla og bæta 
íslenskt menntakerfi.

Frumvörpin virðast í heild falla vel að þeirri vinnu sem fram hefur farið á undanfömum árum 
í Kennaraháskóla íslands sem mun sameinast Háskóla íslands 1. júlí nk., sbr. lög nr. 
37/2007. Mikilvægt atriði er lenging kennaranámsins, þ.e. að kennarar á öllum skólastigum 
skuli í framtíðinni hafa lokið meistaraprófí. Þá verður starfsheiti leikskólakennara í fyrsta 
skipti lögvemdað, verði fnimvarpið um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda 
við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla að lögum.

í þeirri umsögn sem hér er sett fram beinist athygli Háskólans fyrst og fremst að frumvarpi 
til laga um framhaldsskóla með hliðsjón af undirbúningi nemenda fyrir háskólanám, einkum 
V. kafla frumvarpsins um námsskrá og námsbrautir. Almennt markmið þessa frumvarps, 
eins og það er sett fram í greinargerð, er að styrkja framhaldsskólastigið og tryggja að gott 
samræmi sé í uppbyggingu þess og tengslum við önnur skólastig. í frumvarpinu er gert ráð 
fyrir mun sveigjanlegri námsskipan en nú er - og m.a. opnaður möguleiki á að stytta nám til 
stúdentsprófs, sem skv. frumvarpinu er samheiti fyrir lokapróf úr framhaldsskóla sem gæti 
haft mjög fjölbreytt innihald. í því samhengi skiptir miklu máli hvemig útfærslan verður í 
reynd er fram líða stundir, þar sem frumvarpið miðar m.a. að því, eins og fram kemur í 
greinargerð:
- að gildi stúdentsprófs sem undirbúnings fyrir háskólanám verði óskorað, en 

framhaldsskólum gefinn kostur á að byggja upp sveigjanlegt námsframboð hvað inntak og 
skipulag náms varðar,
-  að skipulag skólastarfs miðist við kröfur og væntingar nemenda, þar sem sveigjanleiki 
námsskipulags verði stóraukinn, námsleiðum fjölgað og skilyrði sköpuð fyrir fleiri til að 
Ijúka skilgreindu námi og þar með draga úr brottfalli,
-  að veita framhaldsskólum frelsi til að þróa sérstakar námsbrautir sem byggjast á sérstöðu 

þeirra og styrkleika og spum eftir sérhæfðum námsleiðum og úrræðum,
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-  að mat á vinnu nemenda í öllu námi á framhaldsskólastigi, þ.m.t. í iðn- og verknámi, verði 
gagnsætt og sambærilegt og stúdentspróf á bóknáms- og verknámsbrautum jafngilt,
-  að fela menntastofnunum aukna ábyrgð á að þróa námsframboð á mörkum skólastiga til 
að auka sveigjanleika og möguleika nemenda við flutning þeirra milli skólastiga,
-  að gæði náms verði tryggð með því að efla innra og ytra mat á skólastarfi og með stuðningi 
við umbætur í skólastarfi.

Allt eru þetta efnisatriði sem vonandi horfa til bóta fyrir menntun nemenda við hæfí hvers og 
eins - en um leið munu þau kalla á sérstaka skoðun innan HÍ með hliðsjón af þeim 
undirbúningi sem Háskólinn telur nauðsynlegan til þess að nemendur geti tekist á við 
háskólanámið.

Um kjarna og inntak stúdentsprófs
Ljóst er að verði frumvarpið að lögum verður stúdentsprófið mun Qölbreyttara en áður. 
Samkvæmt frumvarpinu verða einungis um 45 (nýjar) einingar (ein og hálf önn) í 
kjamagreinum, auk þess sem prófíð á að uppfylla almennan hluta námsskrár fyrir 
framhaldsskóla. Staðfesting ráðherra á námsbrautalýsingu einstakra skóla á líka að tryggja 
að prófið uppfylli „almennar kröfiir háskóla“ og dugi til inngöngu í háskóla í 
nágrannalöndunum.

Núverandi stúdentspróf er 140 námseiningar (skv. gildandi námseiningakerfi í 
framhaldsskólum) og miðað er við að nemendur ljúki þeim á fjórum árum. í fyrirliggjandi 
tillögum er hvorki ljóst hvað margar (nýjar) námseiningar stúdentsprófið felur í sér, né 
heldur hve mörg námsár eru til stúdentsprófs.

í frumvarpinu kemur fram að hvert námsár sé 60 (nýjar) námseiningar (15. grein) og að 
árlegur Qöldi vinnudaga nemenda sé 180 á ári í stað 175 (kennsludagar eru 145 og prófdagar 
eru 30). Núverandi einingakerfi miðar við vinnustundir kennara, en fyrirhugað kerfi við 
vinnstundir nemenda. í athugasemdum við frumvarpið kemur eftirfarandi fram um 
einingarkerfíð: Það einingakerfi sem lagt er til aö tekið verði upp svarar til einingakerfis 
sem tekið var upp á háskólastigi með gildistöku laga nr. 63/2006, um háskóla. Það 
einingakerji er almennt notað fyrir mat á vinnu nemenda í háskólum í þeim ríkjum sem taka 
þátt í svokölluðu Bologna-ferli og það fierist í vöxt að sami eða sambœrilegur mœlikvarði sé 
lagður til grundvallar við mat á námi á framhaldsskólastigi. Einingarnar eru þvíþekkt stœrð 
í alþjóðlegu tilliti og Ijóst er að það er í þágu nemenda sem fœra sig milli landa í námi sínu 
eða vilja fá  nám sitt metið milli skólastiga eða á milli landa að í íslenskum framhaldsskólum 
sé byggt á einingakerfi sem er samþýðanlegt og auðskilið.

í athugasemdum er opnað fyrir þann möguleika að nemendur ljúki hluta af háskólanámi sínu 
í framhaldsskóla. Nýja einingarkerfíð gerir slíkt auðveldara, en gæta verður að því að 
einingamar mæla ekki inntak námsins heldur námsvinnuna. í frumvarpinu er veitt heimild til 
þess að framhaldsskólar bjóði upp á viðbótamám að loknum skilgreindum námslokum í 
framhaldsskóla (20. grein) sem gætu síðan verið metin sem hluti af háskólanámi (eins og 
kemur fram í athugasemdum). Að svo stöddu er ekki tekin afstaða til þessa atriðis af hálfu 
Háskólans.

Það eina sem er fastsett með námslengd í fhimvarpinu er að framhaldsskólapróf er 90-120 
einingar (eitt og hálft til tvö námsár; 16. grein). Miðað við umfjöllun í athugasemdum verður 
stúdentspróf umfangsmeira en framhaldsskólapróf og hlýtur því að vera meira en 120 
einingar.
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Nemendur eiga að ljúka 45 einingum í kjamagreinum (íslensku, ensku og stærðfræði), sem 
fyrr greinir, en ekki er tilgreint um fjölda eininga í hverri kjamagrein. Ef gert er ráð fyrir að 
nýja stúdentsprófíð sé fjögur ár, þá eru kjamagreinar 19% af náminu, en ef það er þrjú ár eru 
kjamagreinar 25% af náminu. I núverandi kerfí eru kjamagreinar 27% af náminu 
(félagsfræðibraut 26%, málabraut 26% og náttúrufræðibraut 28%). Samanburður á þessum 
hlutfallstölum gæti bent til að gert sé ráð fyrir að námstími til stúdentsprófs verði þrjú ár.

Til þessa hefur meginafstaða Háskólans til breytinga á inntaki stúdentsprófs verið að inntak 
þess verði ekki rýrt á neinn hátt. Allar deildir Háskóla íslands hafa jafnan lagt áherslu á 
góðan grunn í íslensku, ensku og stærðfræði. Eins og fram er komið hér að framan, er ekki 
ljóst hvort breytt skipan skv. frumvarpinu muni leiða til þess að dregið verði úr námi í 
þessum greinum. Háskólinn leggur ríka áherslu á að svo verði ekki. Tryggt verður að vera að 
stúdentar komi vel undirbúnir til þess að takast á við háskólanámið. Þar sem ekki liggur fyrir 
hvað stúdentspróf eru margar námseiningar, hvert inntak þeirra er eða hvað námsárin eru 
mörg, er lítið unnt að gera að svo stöddu en að ítreka þá afstöðu.

Um jafngildingu bóknáms og verknáms

í frumvarpinu er lögð áhersla á jafngildingu náms. í 21. grein, g-lið, segir að í aðalnámskrá 
skuli koma fram: reglur um raunfœrnimat, jajhgildingu náms og mat á námi þegar 
nemendur flytjast milli skóla eða námsbrauta.

í frumvarpinu sjálfu kemur ekkert fleira fram um jafngildingu náms en í athugasemdum 
segir í kafla sem heitir Meginatriði frumvarpsins, að mat á vinnu nemenda í öllu námi á 
framhaldsskólastigi, þ.m.t. í iðn- og verknámi, verði gagnsœtt og sambœrilegt og 
stúdentspróf á bóknáms- og verknámsbrautum jafngilt.

í kaflanum Mismunandi námstími til námsloka í  framhaldsskólum er fjallað um 
stúdentspróf. Þar segir meðal annars: Ekki er miðað við það í frumvarpinu að námstimi eða 
tilskilinn einingafjöldi til stúdentsprófs sé skilgreindur í lögum. Leitast er við að skapa 
framhaldsskólum svigrúm til að gera tillögu um uppbyggingu, skipulag og inntak náms til 
stúdentsprófs, sem lögð er fyrir ráðherra til staðfestingar. Gert er ráð fyrir að einstakir 
skólar nýti þetta svigrúm til að útfœra mismunandi námsbrautir til stúdentsprófs, ekki síst í 
iðn- og verknámsgreinum, þannig að það nám sem stendur framhaldsskólanemum til boða 
sé sem fjölbreytilegast, geti verið mismunandi að inntaki og umfangi, og mceti þannig 
mismunandi þörfum og áherslum einstaklinga. I lok kaflans segir síðan: A f hálfu háskóla 
hefur sú afstaða komið fram, að undirbúningur fyrir háskólanám eigi að felast í góðu 
almennu námi. Því til viðbótar þurfi staðgóða þekkingu á þeim sviðum og í greinum sem 
tengdar eru þeim námsgreinum sem nemendur innrita sig í.

Þetta kemur svo skýrast fram í kaflanum Jafnstaða iðn- og verknáms við annað nám, þar
sem segir í upphafi kaflans: í  skýrslu starfsnámsnefndar, sem skilað var í júní 2006, koma 
fram miklar áhyggjur a f aðgreiningu skólastarfs í bóknám og verknám, sem og a f því hversu 
ólíkar forsendur skipulags þessara tveggja námskerfa eru m.a. hvað varðar kennslu, þjálfun 
og námsmat. Þar er lagt til að þessi aðgreining verði sem allra minnst og henni verði helst 
alveg útrýmt.
Umfjöllun í kaflanum snýst svo að mestu um innra starf framhaldsskóla. Það má vera ljóst 
að þetta markmið um jafngildingu náms og svo markmiðið um að stúdentsprófið veiti áfram 
góðan undirbúning fyrir háskólanám fara ekki alltaf saman. Ekki er ljóst af frumvarpinu 
hvort hefur forgang. En miðað við áherslur um að efla starfsnám þá virðist jafngilding hafa 
forgang. í því ljósi hlýtur Háskólinn að leggja ríka áherslu á að undirbúningur fyrir 
háskólanám snýst ekki einvörðungu um tilteknar námsgreinar, heldur einnig um þá almennu
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þjálfun sem felst í því að glíma í ljögur ár við krefjandi bóknám. Það er því ekki sjálfgefið að 
stúdentpróf þar sem stór hluti af náminu er verkleg þjálfun veiti aðgang að Háskóla Islands 
fremur en að stúdentspróf af bóknámsbraut veiti aðgang að Listaháskóla íslands.

Erfítt er að leggja mat á það fyrirfram hvað merkir að „stúdentspróf á bóknáms- og 
verknámsbrautum verði jafngilt“ eins og segir í athugasemdum við frumvarpið. Stúdentspróf 
á miklu fjölbreyttari grunni en verið hefur auðveldar starfsnámshneigðum nemendum að 
ljúka stúdentsprófí og það verður að koma í ljós hvemig það hentar sem undirbúningur í 
ólíkar háskólagreinar. Hin hliðin á sömu spumingu snýr svo að fagháskólum. Standast 
stúdentar af bóknámsbraut kröfur fagháskóla í starfsgrein? Getur jafngilding námsgreina 
auðveldað bóknámshneigðum nemendum að ljúka starfsnámi, til dæmis sveinsprófi í iðn- 
eða framhaldsnámi í faggreininni?

Almennar kröfur háskóla um undirbúning nemenda eru varla til -  nema þá almennt 
stúdentspróf af bóknámsbrautum eins og það hefur verið undanfarin ár. Stúdentspróf (af 
bóknámsbrautum) er því skásta núverandi skilgreining á almennum kröfum háskóla. Það 
hefur hindrunarlítið veitt aðgang að flestum deildum Háskóla Islands og verið tekið gilt 
erlendis. Nokkrar deildir í Háskólans hafa gert sérstakar kröfur um inntak stúdentsprófsins, 
einkum í stærðfræði og náttúruvísindum.

Fjölbreyttari inntökuskilyrði, inntökupróf?
Ný skipan og sveigjanlegra stúdentspróf verða þó varla til þess að háskóladeildir skilgreini 
línur í framhaldsskóla með sérhæfðar hæfiiiskröfur sem veiti aðgang að tilteknu 
háskólanámi. Háskólar sækjast eftir hæfum nemendum og vilja almennt ekki takmarka 
aðgang eða gera mjög sérhæfðar inngangskröfur. Því er líklegt, að minnsta kosti fyrst um 
sinn, að þeir geri sömu kröfiir og nú eru gerðar til undirbúnings og mæli með aðgangskröfum 
sem svipar mjög til þeirra sem nú mynda inntak stúdentsprófsins.

Síðan má búast við að smám saman þróist mats- og umsóknaferlar þar sem háskólar og 
einstakar deildir meta umsóknir um aðgang með hliðsjón af sérstökum viðmiðum. Líklegt er 
að framhaldsskólar taki þar frumkvæði, með nýjum samsetningum stúdentsprófs og kröfu 
um að sveigjanlegt eða „viðtökumiðað“ stúdentspróf verði tekið gilt í einstökum háskólum 
eða einstökum deildum. Einnig kunna einhverjar háskóladeildir að hafa áhuga á að laða til 
sín nemendur með sérstökum, og eftir atvikum minni, aðgangskröfum en almennt 
stúdentspróf felur í sér, til dæmis með snarpri þriggja ára sérhæfðri bóknámsbraut, eða braut 
með sérstöku starfstengdu námi. Þá vakna strax spumingar um gildi sérhæfðs prófs í öðrum 
skólum eða deildum, til dæmis er erfitt að spá því hvernig mjög einsleitt stúdentspróf, eða 
próf sem inniheldur tiltölulega lítið bóklegt nám reynist í bóklegu háskólanámi.

Það er því líklegt að umsóknar-, innritunar- og aðgangsferli að háskólum verði flóknari og 
margbrotnari með þessari nýju skipan en nú er. Flest í frumvarpinu stefnir í átt að meiri 
fjölbreytni og sérkröfum sem flækir þau almennu inntökuskilyrði sem stúdentspróf hefur 
veitt. Sveigjanlegt stúdentspróf getur því leitt til þess að inntökuprófum fjölgi. Þar gætu 
verið: a) Sérhæfð inntökupróf eins og nú eru í læknadeild HÍ sem hefur ýmsa kosti þar sem 
aðsókn er mikil. b) Nám á fyrsta misseri í háskóla sem greinir að þá sem mega halda áfram 
og aðra sem teljast ekki færir til þess. Þetta er sú leið sem tíðkast hefur í flestum deildum HI; 
hún er í senn lýðræðilsleg og sveigjanleg, en felur óhjákvæmilega í sér brottfall. c) Einhvers 
konar samræmd stúdentspróf eða samræmd inntökupróf í háskóla, sem víða tíðkast, annað 
hvort til hliðsjónar við umsókn eða sem aðalviðmið. Þessar leiðir verða nær óhjákvæmilegar
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í fjölbreyttu umhverfi. Ekki verður unnt að meta hvaða leið Háskóli íslands mun fara fyrr en 
námsbrautalýsingar framhaldsskólanna liggja fyrir. Gera verður ráð fyrir því að Háskólinn 
muni leitast við að setja fram almenn viðmið og skilyrði um undirbúning, sem svipar til 
þeirra sem nú eru gerð, en skólinn mun væntanlega einnig bregðast við mikilli ijölbreytni 
með einhverjum af framangreindum ráðum.

Inntökuskilyrði í Háskólann, sem sett eru fram í reglum um inntökuskilyrði í Háskóla 
íslands, nr. 573/2005 (vefslóð: http://www.hi.is/id/1018347), taka mið af því að 
undirbúningur fyrir háskólanámið í einstökum greinum sé sem bestur. Þau eru eftir atvikum 
yfírfarin og endurskoðuð nokkuð reglulega í ljósi breytinga sem verða á námsskrá 
framhaldsskólanna sem menntamálaráðuneytið gefur út -  og mun væntanlega gefa út verði 
frumvarpið að lögum. Hvað sem öðru líður mun Háskólinn fara vel yfír sín inntökuviðmið í 
kjölfar þess að frumvarpið verður að lögum. Þá er nokkuð ljóst að breytingin kallar á mun 
meiri vinnu innan Háskólans við að yfírfara umsóknir þar sem inntökuskilyrði geta verið 
mismunandi milli deilda og námsgreina, þannig að skráning í eina deild eða námsgrein veitir 
ekki sjálfkrafa rétt til skráningar í aðra. Því fjölbreyttari sem samsetning stúdentsprófs 
verður, því líklegra er að Háskólinn þurfi að vera með sérstakt inntökupróf til að tryggja að 
nýnemar hafí nægilegan undirbúning.

Loks má nefna að í frumvarpinu er fjallað tölvuvert um aukið eftirlitshlutverk 
menntamálaáðuneytis með gæðum framhaldsskólans. í ljósi þess að frumvarpið gerir ráð 
fyrir auknu frelsi framhaldsskólanna til að móta innra starf sitt, t.d. með sérstökum 
námskeiðs- og námsbrautalýsingum, þá verður menntamálaráðuneytið að sama skapi að 
leitast við að tryggja gæði skólastarfsins.

Virðingarfyllst 
f.h. rektors Háskóla íslands

Amalía Skúladóttir 
skrifstofustjóri kennslusviðs
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