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Efni: Umsagnir um lagafrumvörp um skólamál

Með bréfí þessu fylgja umsagnir Kennaraháskóla íslands um þijú þeirra fjögurra 
lagafrumvarpa um skólamál sem skólinn fékk til umsagnar nýlega. Umsögn skólans 
um eitt þessara frumvarpa hefur þegar verið send Alþingi.

Eins og fram kemur í umsögnum skólans leitaði skrifstofa rektors til sérfræðinga 
skólans á hveiju hinna umræddu sviða til að undirbúa viðbrögð stofnunarinnar. Rétt er 
að gera hér grein fyrir hveijir þessir sérfræðingar eru enda vissulega um mikilvægt og 
umfangsmikið verk að ræða.

í starfshópnum sem vann umsögn skólans um frumvarp til laga um leikskóla sátu 
þessir:

Hrönn Pálmadóttir lektor
dr. Jóhanna Einarsdóttir prófessor
Bryndís Gunnarsdóttir aðjúnkt

í starfshópnum sem vann umsögn skólans um frumvarp til laga um grunnskóla sátu 
þessir:

Anna Kristín Sigurðardóttir námsbrautarstjóri kennarabrautar 
dr. Gunnar E. Finnbogason dósent 
Baldur Sigurðsson dósent 
Guðbjörg Pálsdóttir lektor
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í starfshópnum sem vann umsögn skólans um frumvarp til laga um framhaldsskóla 
sátu þessir:

dr. Kristín Bjamadóttir dósent 
dr. Gestur Guðmundsson prófessor 
dr. Hafþór Guðjónsson dósent 
Þórunn Blöndal dósent

í starfshópnum sem vann umsögn skólans um frumvarp til laga um menntun og 
ráðningu kennara og skólastjómenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla sátu 
þessir:

dr. Ingvar Sigurgeirsson prófessor 
dr. Gyða Jóhannsdóttir dósent 
Guðmundur B. Kristmundsson dósent

Virðingarfyllst,

Svanhildur Kaaber 
skrifstofustjóri, skrifstofu rektors
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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um framhaldsskóla

Kennaraháskóla íslands hefur borist til umsagnar frumvarp til laga framhaldsskóla, 
286. mál.

Skrifstofa rektors fól nokkrum sérfræðingum skólans í þeim málefnum sem 
frumvarpið tekur til að ganga frá umsögn stofnunarinnar og fer hún hér á eftir.

Almennt um frumvarpið
Frumvarpið boðar víðtækar breytingar sem að mörgu leyti standa til bóta og ber að 
fagna. Þó eru í frumvarpinu nokkur ákvæði sem þarfnast útskýringa. Frumvarpið 
vekur ýmsar stórar spumingar sem ekki er svarað í frumvarpinu eða meðfylgjandi 
athugasemdum. Kennaraháskólinn lýsir þó áhyggjum sínum af því lagt sé í jafn 
viðamiklar breytingar á framhaldsskólanum án þess að gera ráð fyrir ítarlegum 
rannsóknum til að styðja við slíkar breytingar. Skólinn hvetur yfirvöld til að stórauka 
framlög til rannsókna af þessu tagi.
Fagna ber ýmsum ákvæðum frumvarpsins, s.s. því ákvæði að mat á námi til eininga 
verði ekki miðað við kennslustundafj ölda heldur vinnuframlag nemenda og einnig 
ákvæðinu um fræðsluskyldu fyrir ólögráða nemendur til 18 ára aldurs. Þá horfa til 
bóta ákvæði um mat á raunfæmi nemenda og að skýrar skuli vera kveðið á um mat á 
námi milli skóla, sem og ákvæði um varðveislu námsferilsskráa. Mat á raunfæmi gæti 
orðið veigamikið tæki til að draga úr brottfalli nemenda sem fínna ekki nám við sitt 
hæfí í framhaldsskólum. Ákvæði um ábyrgð skóla á starfí nemendafélaga, um 
foreldraráð, um skyldu skóla að tryggja að heilnæmt fæði sé á boðstólum fyrir 
nemendur og ákvæði um að skóli beri ábyrgð á vinnustaðanámi eru allt atriði sem eru 
ótvíræðar réttarbætur fyrir nemendur.

Fjolmenningarlegur skóli
í 35. grein frumvarpsins segir að miða skuli við að nemendur með annað móðurmál 
en íslensku fái tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu sem valgrein, í fjamámi eða
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með öðrum hætti. Þetta ákvæði er mikilsverð viðleitni til að draga úr brottfalli 
nemenda með annað móðurmálið en íslensku. Þó þyrfti að kveða á með skýrari hætti 
um að skólum sé skylt að styðja nemendur til þessa náms, t.d. með umsjón kennara og 
greiðslum fyrir fjamám.

Bóknám, verknám og listnám
Fagnaðarefni er að ekki er lengur kveðið á um aðgreiningu bóknámsbrauta frá öðrum 
brautum. Þetta ákvæði, verði því fylgt eftir, er vel til þess fallið að draga úr þeim 
skörpu skilum sem verið hafa milli bóklegra greina, verklegra greina og listgreina.

Sjálfstæði skóla
Frumvarpið inniheldur víðtæka og djarfa hugmynd um minni miðstýringu og meira 
sjálfstæði og fhimkvæði einstakra skóla um mótun námskráa og námsframboðs. Mörg 
rök hníga að þessari breytingu og er einkum lofsvert að starfsfólki skóla er treyst til að 
móta nám við hæfí þeirra nemenda sem skólana sækja. Nám sem leiðir til 
framhaldsskólaprófs verður að öllum líkindum jQölbreytt og miðað við þarfir einstakra 
nemenda. Hugkvæmni innan einstakra skóla getur notið sín og líkur eru á að 
samvinna og samkeppni milli skóla svo og orðspor ólíkra námsbrauta muni leiða til 
framfara.

Gæði náms
Mikilvægt er að gæði náms verði tryggð á öllum námsbrautum. í iðnnámi munu 
starfsgreinanefndir fylgjast með gæðum náms og gera kröfur um það en ekki verður 
séð hvemig tryggja á gæði stúdentsprófs með sambærilegum hætti. í frumvarpinu eru 
kröfur til stúdentsprófs fyrst og fremst markaðar sem kröfur um tiltekið lágmark í 
íslensku, stærðfræði og ensku, kveðið er á um að viðmiðun stúdentsprófs verði eftir 
sem áður hliðstæð kröfum sem gerðar eru annars staðar á Norðurlöndum og gert er 
ráð fyrir samþykki menntamálaráðuneytis fyrir námsbrautum sem leiða til 
stúdentsprófs (og annarra prófskírteina). Fjárþörfín til að tryggja gæði náms, 
gæðaeftirlit ráðuneytis og yfirlýsta valddreifingu við breytingamar er vanmetin með 
því að ætla 10-15 stöðugildi í þrjú ár í framhaldsskólum og eitt stöðugildi í 
menntamálaráðuneyti til að vinna að nýjum námsbrautalýsingum (sjá umsögn 
Fjármálaráðuneytis). Ekki verður heldur séð að frumvarpið kveði á um að unnið verði 
að því að skilgreina hvaða almenn menntun á að felast í stúdentsprófi og hvers konar 
undirbúnings er þörf hvað varðar sjálfstæð vinnubrögð, gagnrýna hugsun og tök á 
fræðilegri hugsun.
Starfshópurinn telur að menntamálaráðuneytinu beri að gera skýrari grein fyrir því 
hvemig gæði stúdentsprófs verða tryggð. Ennfremur má telja eðlilegt að viðmið séu í 
lögum um lágmarksijölda eininga til stúdentsprófs. í frumvarpinu er einungis kveðið 
á um 45 námseiningar að lágmarki (18. grein) eða innan við eins árs nám. Til 
samanburðar er tilgreint að fjöldi námseininga til framhaldsskólaprófs skuli vera 90- 
120 einingar eða 1 Vtt-2 ára nám. Varla er ætlunin að stúdentspróf verði minna að 
umfangi en framhaldsskólapróf.
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Markmið framhaldsskólanáms
I frumvarpinu er ekki kveðið skýrt að orði um markmið framhaldsskólanáms. Þau eru 
orðuð á almennan hátt í 2. grein, en hvorki útskýrð nánar í almennum athugasemdum 
við frumvarpið né í athugasemdum við einstakar greinar. Hver er sú almenna menntun 
sem framhaldsskólinn á að veita til að uppfylla „samfélagslegt hlutverk“ sitt (bls. 18) 
og hvemig tengist efling siðferðisvitundar, ábyrgðarkenndar, víðsýni, frumkvæðis, 
sjálfstrausts og umburðarlyndis (sjá 2. grein) undirbúningi undir frekara nám? Og 
hvað telst vera nægur undirbúningur undir háskólanám og annað nám að loknum 
framhaldsskóla? Þessar spumingar eru ekki reifaðar hér til að fara fram á að þessi 
hugtök verði skilgreind í lögum eða útlistað hvemig eigi að ná þeim markmiðum sem 
í þeim felast heldur vegna þess að þær eru lítt ræddar í íslensku samfélagi. Tryggja 
þarf að þessar spumingar fái nægjanlegt rými þegar einstakir skólar móta námsleiðir 
hins nýja framhaldsskóla.
í nágrannalöndum okkar hefur umræða og þróunarstarf varðandi framhaldsskóla 
tengst markvissu átaki yfirvalda mennta og menningar til að koma af stað umræðu um 
og skýra hugtök eins og Bildung (þý.), dannelse (skandinavíska), culture generale 
(fr.) og general education (e.). Einnig er ljóst að brýna nauðsyn ber til að endurmeta 
hvemig almenn menntun í landinu getur tengst menningararfi íslenskrar þjóðar á 
tímum alþjóðavæðingar og fjölmenningar. Þegar lagt er út í hið víðfeðma og 
valddreifða umbótastarf sem frumvarpið gerir ráð fyrir, þarf að marka starfsáætlun 
sem felur í sér almenna umræðu um hlutverk og gerð almennrar menntunar á okkar 
tímum.

Mikilvægi rannsókna

Athygli vekur, að menntamálaráðherra flytur frumvarp sem felur í sér 
grundvallarbreytingar á íslenskxim framhaldsskólum án þess að séð verði að stuðst sé 
við rannsóknir á nýlegri þróun og núverandi ástandi framhaldsskólans. Ekki er að efa 
að frumvarpið byggir á víðtækri reynslu skólamanna og ýmsum álitsgerðum sem 
skólamenn og starfsmenn menntamálaráðuneytis hafa unnið á síðustu árum. Eina rödd 
vantar þó nær alfarið við þennan undirbúning -  sjálfstæða rödd rannsakenda sem hafa 
skoðað á vísindalegan hátt námsframboð skólanna, námsferla nemenda, líðan þeirra 
og þarfir, sem og fjölmarga aðra þætti í starfi skóla sem lúta að tengslum þeirra við 
umhverfi sitt.
Um áratuga skeið hafa ákveðin vandamál verið landlæg í íslenskum framhaldsskólum. 
Má þar nefna brottfall, hæga námsframvindu og áhugaleysi nemenda á ýmsum 
starfsnámsbrautum. Háskólar hafa sett fram það álit að undirbúningur margra stúdenta 
undir háskólanám sé ónógur -  að of margir ljúki stúdentsprófi án þess að hafa náð 
góðum tökum á vinnubrögðum og einstökum námsgreinum. Komið hefur fram að 
innflytjendur og innflytjendaböm ljúka síður framhaldsskólanámi en íslensk 
ungmenni og fyrirsjánleg er mikil fjölgun innflytjenda og bama þeirra á 
framhaldsskólaaldri. Þessi og önnur vandamál framhaldsskólans hafa einungis verið 
rannsökuð að litlu leyti og ekki er að sjá í frumvarpinu að stuðst sé við slíkar 
rannsóknir, séu þær fyrir hendi.
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Nauðsynlegt er að snar þáttur í því breytingarstarfi framhaldsskólans, sem boðað er 
með frumvarpinu, verði skipulegar og umfangsmiklar rannsóknir á nýbreytni og 
þróun, svo að unnt verði að meta það á grundvelli vísindalegrar þekkingar. 
Fjármálaráðuneytið metur kostnaðarauka vegna fmmvarpsins nema árlega á bilinu 
1.270 til 1.700 m. kr. Af þessu er einungis áætlað að veija 10-14 milljónum til „ytri 
úttekta“ (sjá umsögn Fjármálaráðuneytis) en „rannsóknir“ eru ekki nefndar. Vænlegra 
til árangurs væri að gera ráð fyrir að verulegum hluta útgjaldaaukningar vegna 
breytingar framhaldsskóla verði varið til rannsókna, sem skoða og greina á 
vísindalegan hátt í ljósi reynslunnar hvaða áhrif umbætumar hafa haft.

Vii*'

Svanhildur Kaaber 
skrifstofustjóri, skrifstofu rektors
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