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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um framhaldsskóla, þskj. 320-.2&7. mál, frá Félagi 
um menntarannsóknir, sbr. erindi dagsett 14. des. 2007.

Félagi um menntarannsóknir, FUM, hefur borist erindi frá menntamálanefnd Alþingis, dagsett 
14. desember sl., þar sem óskað er eftir umsögn félagsins um frumvarp til laga um 
framhaldsskóla, þskj. 320-286. mál. Stjórn FUM hefur kynnt sér frumvarpið. Hér er fyrst 
getið nokkurra breytinga sem lagðar eru til með frumvarpinu og stjómin telur jákvæðar, en 
síðan gerð ein meginathugasemd og loks athugasemdir við fimm greinar.

Jákvæðar breytingar
Stjóm FUM telur það framfaraspor að koma á fræðsluskyldu ungmenna til 18 ára aldurs, auka 
sjálfstæði framhaldsskóla, stofna til framhaldsskólaprófs og taka upp sama einingakerfi og 
gildir um nám í háskólum í Evrópu og einnig er farið að taka upp við framhaldsskóla. Einnig 
fagnar stjómin þeirri tillögu að framhaldsskólamir beri ábyrgð á vinnustaðanámi nemenda, 
ekki em skilgreind mörk kennslutíma og próftíma (þarf þó að vera hluti af eftirliti 
menntamálaráðuneytisins) og að nemendur með annað móðurmál en íslensku fái tækifæri til 
að viðhalda móðurmáli sínu sem valgrein (þó ekki sé ljóst að allir framhaldsskólar muni meta 
slíkt nám inn í lokapróf sín).

Meginathugasemd
Meginathugasemd félagsins við frumvarpið er við 18. gr. í IV. kafla, en þar er fjallað um 
stúdentspróf en ekki tilgreindur einingafjöldi náms til stúdentsprófs. Það telur stjóm FUM 
mikinn ókost við fmmvarpið. Stjómin telur mikilvægt að settur sé rammi utan um vinnu 
skólanna við að skilgreina brautir sínar til stúdentsprófs, eins og t.d. er gert um 
framhaldsskólaprófið þar sem einingafjöldi skal vera 90-120 einingar. Hér er um 
jafnræðissjónarmið nemenda að ræða og ákveðið öryggismál. Reyndar eru settir fram 
ákveðnir rammar með fems konar hætti: a) í 18. greininni segir að það skuli vera tryggt að 
„prófið uppfylli almennar kröfur um undirbúning fyrir nám á háskólastigi.“ Draga má í efa að 
nokkum tíma geti legið fyrir hverjar em almennar kröfur allra háskóla í landinu um 
undirbúning fyrir háskólanám. Hvers vegna ættu háskólar að vera mótandi hér fremur en 
löggjafinn? b) Síðan er í athugasemdum áréttað að kröfur til stúdentsprófs skuli vera 
sambærilegar við kröfur sem gerðar em til undirbúnings háskólanáms á Norðurlöndum og 
annars staðar (bls. 17). Erlendir háskólar sem taka við nemendum frá Islandi mundu fyrst og 
fremst líta á einingafjöldann sem nemendur bera með sér eða ár í skóla og bera síðan saman 
við einingafjölda eða ár til stúdentsprófs í eigin landi. Á Norðurlöndum er almennt um að 
ræða þriggja ára nám eftir gmnnskóla, eða 180 einingar, sbr það einingamat sem lagt er til að 
tekið verði upp. Þannig má segja að í raun sé með fmmvarpinu settur rammi um að prófíð sé 
að minnsta kosti þriggja ára nám. c) Þá segir í 23. grein að ráðherra sé heimilt að gefa út 
námsbrautalýsingar sem einstakir framhaldsskólar geti haft til viðmiðunar í starfi sínu. Ekki er 
ólíklegt að kröfur komi upp í samfélaginu um að allir skólar fari eftir þeim viðmiðum til að 
tryggja öllum ungmennum á stúdentsprófsbrautum sambærilegt nám. d) Loks kemur í 
athugasemdum við fmmvarpið fram (bls. 14) að ráðuneytinu sé „heimilt að gefa út 
viðmiðunarstundaskrá fyrir einstakar námsbrautir ....“ Það mundi að sjálfsögðu binda



brautalýsingar talsvert. Stjóm FUM telur að það mundi stuðla að jafnstöðu til náms að 
löggjafinn ákveði hve stúdentspróf skaí vera margar einingar.

Þegar fjölbrautakerfið var að vaxa upp og þróast á áttunda og níunda áratug síðustu aldar urðu 
til námsbrautalýsingar á vegum skólanna sjálfra. í því fólst mikið sjálfstæði sem margir 
söknuðu þegar loks var gefin út námskrá fyrir framhaldsskóla, en tekið skal fram að þar vom 
skólamir að fylla inn í þann ramma sem lög sögðu um fjögurra ára nám til stúdentsprófs.

Stjóm FUM leggur til að með lagafrumvarpi þessu verði tekið af skarið um að lengd náms til 
stúdentsprófs verði sem svarar 180 einingum. Rökin liggja fyrir. Ljóst er að skólaárið í 
framhaldsskólum hefur lengst talsvert. Gmnnskólinn hefur lengst mjög mikið á síðari árum 
með lengdu skólaári en ekki síður með lengdum skóladegi og er hér um að ræða lengingu sem 
í raun samsvarar tveimur ámm ef taldar em kennslustundir, sbr. umfjöllun í athugasemdum 
við fmmvarpið. Á síðasta áratug eða svo hefur sú þróun orðið að nánast öll böm sækja 
leikskóla allan daginn í um 3-4 ár áður en nám í gmnnskóla hefst. Nú er fjallað um efni í 
leikskólum sem áður var hluti af námsefni fyrstu bekkja gmnnskóla. Námsefni af 
framhaldsskólastigi hefur verið að færast niður í gmnnskólann, hægt og sígandi á 
undanfömum ámm og áratugum.

Nokkrar aðrar athugasemdir
Stjóm FUM vill einnig gera athugasemdir við fimm greinar til viðbótar.

1) í 5. gr. um skólanefndir segir í a-lið að skólanefnd „marki áherslur í starfi skólans ...“ 
og síðar segir í b-lið að hún skuli vera „skólameistara til samráðs um námsframboð 
skólans.“ Spurt er hvort þessar tvær greinar stangist ekki á, annars vegar markar 
nefndin áherslur, en hins vegar er hún aðeins til samráðs. Er ekki hlutverk 
skólameistara að sjá til þess að námsframboð sé í samræmi við markaðar áherslur? Því 
mætti sleppa b-lið. í g-lið um hlutverk skólanefndar segir að hún skuli „vera 
skólameistara til samráðs um starfsmannamál.“ Stjóm FUM þykir óeðlilegt að 
skólanefnd komi að starfsmannamálum, eðlilegt er að sá sem ræður fólk til starfa beri 
fulla ábyrgð á starfsmannamálum. Ef litið er á skólanefndina sem nokkurs konar stjóm 
stofnunarinnar, þá er það yfirleitt ekki í verkahring slíkra stjóma að fjalla um 
starfsmannamál. Þeirra megin mál er að marka stefnu og meginlínur í starfinu.

2) í 25. grein um hlutverk starfsereinaráða segir að þau „geri tillögur til ráðherra um 
brautalýsingar fyrir einstakar námsbrautir, sem framhaldsskólar geta haft til 
viðmiðunar.“ Þá vaknar sú spuming hvort það verði hvati til ráðanna að vinna vel 
slíkar lýsingar ef þeir vita ekki hvort skólar vilja gera þær að sínum. En ef lesið er 
lengra kemur í ljós að starfsgreinaráðin fái lýsingar frá skólum til umsagnar þegar 
skólar leita eftir staðfestingu ráðherra. Hér virðist um sérkennilega hringrás að ræða. 
Spurt er, hvort em það þá skólamir eða ráðin sem móta í raun stefnuna? Ljóst er að 
starfsgreinaráð geta vegið þungt með umsögnum sínum og þar með haft stefnuna í 
hendi sér, þótt það sé að sjálfsögðu í höndum ráðherra að taka lokaákvörðun.

3) Stjórn FUM þykir 34. grein um nemendur með sérbarfir veik. Framhaldsskólum er 
ekki gert skylt að mæta nemendum með sérþarfir, heldur er talað um að á 
framhaldsskólastigi skuli veita kennslu og stuðning. Þannig geta einstaka skólar sleppt 
því að taka mið af sérþörfum nemenda vegna fatlana. Lagt er til að þama standi að 
skólum beri að veita nemendum með sérþarfir sérstakan stuðning.

4) Vegna 40. greinar um markmið mats og eftirlits skal bent á að markmið mats er að 
sjálfsögðu að veita upplýsingar um skólastarfið, sbr. a-lið, en matið sem líkt getur



aldrei tryggt að lög séu haldin, gæði náms aukist eða að réttur nemenda sé tryggður. 
Þar reynir á hvað gert er í framhaldi af því að upplýsingar úr mati liggja fyrir. Því er 
lagt til að b), c) og d) liðir falli brott. Segja má almennt að ætlast sé til að niðurstöður 
mats verið nýttar til að bæta skólastarfið.

5) í 47. grein er fiallað um stofnkostnað og uppbvggineu framhaldsskóla. Haldið er þeirri 
skiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem verið hefúr. Árekstrar hafa orðið vegna 
þessarar skiptingar. Stjóm FUM telur eðlilegt að ríkið taki alfarið að sér 
framhaldsskólana og þar með stofnkostnað og uppbyggingu þeirra. Hér er lögð áhersla 
á að sami aðili sjái um rekstur framhaldsskóla, stofnkostnað og uppbyggingu þeirra.

Því má bæta við hér að tímabært fer að verða að huga að því að sveitarfélögin taki að 
sér þetta verkefni alfarið af ríkinu, með sama hætti og leik- og grunnskóla.
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