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Efni: Viðbrogð við umsögn borgarráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga um 
frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda

Ágæta menntamálanefnd

Kennaraháskólinn hefur kynnt sér umsagnir Sambands íslenskra sveitarfélaga og borgarráðs 
Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um inenntun og ráðningu kennara og 
skólastjómenda.

í umsögnum þessara aðila kemur fram misskilningur sem rétt þótti að leiðrétta og er það gert 
í meðfylgjandi bréfí sem hér með er sent ykkur til kynningar.

Með kveðju,

Svanhildur Kaaber skrifstofustjóri 
skrifstofu rektors
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Til borgarráðs Reykjavfkurborgar og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga

Efiii: Viðbrögð vlð umsðgn borgarráðs og Sambands isienskra sveitarfélaga um 
frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda

Kennaraháskóli íslands hefur kynnt sér umsagnir Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um frumvarp tíl laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda við 
leik-, grunn- og framhaldsskóla. Því miður gstir i umsögnum þessara aðila misskilnings um 
nokkur veigamikil atriði. í bréfi þessu verður leitast við að leiðrétta þann misskilning og 
útskýra nokkur atríði sem ef til vill hafa farið á milli mála. Hér verður fjallað um þijú 
meginatriði

Nýtt námsskipulag í Kennaraháskóla íslands 
Mikilvægi rannsókna og rannsóknamáms 
Nýliðun í kennarastétt á næstu áratugum

Nýtt námsskipulag i Kennaraháskóla íslands
í umsögum borgarráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að liggja þurfi fyrir 
hvemig nýta á lengingu námstíma í kennaranámi til þess að breyta áherslum í náminu. Það 
virðist þvi ekki vera þeim sem skrifuðu umsögnina ljóst að undanfarin þrjú ár hefúr farið 
fram í Kennaraháskóla íslands mikil endurskipulagning og endurskilgreining á öllu námi við 
skólann. Ástæður þeirra skipulagsbreytinga eru fyrst og fremst af þrennum toga:

1. Nám íslenskra kennara, einkum grunnskólakennara, hefur til þessa verið 
skemmra en kennaranám í nágrannalöndum okkar.

2. Viðtækar samfélagsbreytingar undanfarinna ára hafa orðið til þess að breyta í 
grundvallaratriðum viðfangsefnum þeirra sem sinna kennslu og 
uppeldisstörfum.

3. Samræma þurfti námsframboð í skóíanum Bologna-samkomulaginu 
samkvæmt ákvörðun menntamálaráðuneytisins.
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105 Reykjavík 
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Símbréf: 563 3833
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Fyrirhugaðar breytingar á námi við skólann voru vandlega kynntar menntamálaráðuneyti, 
fræðsluyfirvöldum ( t.d. Reykjavíkurborgar), kennarasamtökum og nemendasamfélaginu í 
skólanum. Langflestir þessara aðila sýndu þessum hugmyndum um breytingar mikinn áhuga 
og stuðning. Kennarar við Kennaraháskólann hafa lagt hart að sér við að endurskipuleggja 
námið og skilgreina nýjar námsleiðir og námskeið. Ein meginbreytingin er sú að bjóða 
nemendum fímm ára samfellt nám til meistaraprófs í kennarafræðum án tillits til ákvæða um 
löggildingu til kennarastarfa.

Ný námskrá Kennaraháskóla íslands tók gildi 1. ágúst 2007. Það er því rangt sem fram kemur 
í umsögn um 26. grein frumvarpsins að ekki liggi fyrir hvemig inntak fímm ára kennaranáms 
til meistaragráðu getur verið. Að sjálfsögðu mun Kennaraháskóli íslands eftirleiðis sem 
hingað til halda áfram að þróa og bæta námsframboð sitt með það að markmiði að koma til 
móts við þarfir nemenda og skóla.

Á undanfömum árum hafa háværar kröfur heyrst um að kennaraefni hljóti ekki næga 
menntun í kennslugreinum skólanna í kennaranámi. Með nýju námsskipulagi er komið til 
móts við þær kröfur og kennaraefnum gefinn kostur á að dýpka nám sitt í kennslugreinum 
eða sérhæfa sig til kennslu ákveðinna aldurshópa. Á undanfömum árum hefur líka verið 
gagnrýnt að í kennaranámi sé ekki komið nægilega til móts við breytt samfélag sem geri 
kröfu um að kennarar séu færir um að taka á ýmsum almennum þáttum sem upp koma í 
skólastarfí. Hér nægir að nefha t.d. agamál, sérkennslu, fjölmenningu, einstaklingsmiðað nám 
og foreldrasamstarf -  en dæmin gætu verið miklu fleiri. Nýtt námsskipulag kemur líka til 
móts við kröfur af þessu tagi og gefur kennaraefnum tækifæri til að leggja sérstaka áherslu 
bæði á almenna og sértæka kennslu- og uppeldisfræði, kennsluaðferðir, námsefiiisgerð og 
aðlögun námsefnis, stjómun og skipulagningu skólastarfs svo eitthvað sé nefnt.

Mikilvægi rannsókna og rannsóknarnáms
í umsögnum Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram sá 
grundvallarmisskilningur að rannsóknartengt nám sé ónauðsynlegt fyrir kennaraefni og í 
umsögnunum er staðhæft að það sé ekki hlutverk „leik- og grunnskólakennara að leiðbeina 
nemendum við rannsóknir eða stýra stórum stofiiunum faglega“ -  eins og segir í umsögnum 
beggja aðila (tilvitnunin er í umsögn borgarráðs). Með því að leggja drög að 
rannsóknartengdu námi fyrir kennaraefni er ekki ætlunin að gera þá færa um að kenna 
nemendum í leikskóla eða grunnskóla rannsóknaraðferðir heldur er markmiðið að tryggja að 
kennarar framtíðarinnar kunni að stunda sjálfstæðar rannsóknir í starfí, beita 
rannsóknaraðferðum og nýta sér rannsóknamiðurstöður til hagsbóta fyrir nemendur og 
skólasamfélagið í heild.

Góð grunnmenntun er mikilvæg fyrir alla kennara hvort sem þeir kenna yngri eða eldri 
bömum, unglingum eða fullorðnu fólki. Það er alvarlegiu- misskilningur að halda því fram að 
kennurum yngstu bamanna nægi takmarkaðri, styttri eða minni menntun en hinna sem kenna 
þeim sem eldri em. Uppeldi og menntun, nám og kennsla em afar flókin viðfangsefni sem 
krefjast ekki síður vísindalegrar þekkingar og vinnubragða en störf á sviði heilbrigðis- eða 
félagsmála, lögfræði, viðskiptafrasði eða annarra starfsgreina þar sem krafist er 
meistaragráðu.

Þá gætir einnig þess misskilnings í umsögnuniun að það sé ekki fyrr en á allra síðustu árum 
sem tekist hefur að manna háskóla með kennurum sem hafa rannsóknamám að baki. Þetta er 
reginmisskilningur. Hið rétta er að samkvæmt lögum um háskóla er ekki og hefur ekki verið 
hægt að fastráða háskólakennara við opinbera háskóla nema viðkomandi hafi meistarapróf
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hið minnsta. Reyndin er sú að flestir þeir sem nú em ráðnir til starfa við háskólakennslu 
hafa lokið doktorsprófi við ráðningu í starf. Þessu til staðfestingar er rétt að gera grein fyrir 
því að allir fastráðnir kennarar við Kennaraháskóla íslands hafa lokið meistaraprófi eða ígildi 
þess, rúmlega helmingur hefur einnig lokið doktorsprófi eða er við það að ljúka doktorsnámi 
sínu.

Nýliðun í kennarastétt á næstu áratugum
Þá gætir þess misskilnings í umsögnum borgarráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga að í 
tvö ár mvini engir nýútskrifaðir kennarar koma til starfa við skóla landsins. Á undanfömum 
árum hefur sífellt fjölgað þeim sem kosið hafa að hefja framhaldsnám strax að loknu 
bakkalámámi og vaxandi íjöldi bæði nýútskrifaðra og reyndra kennara finnur þörf til að bæta 
við sig meira námi. Um þessar mundir stunda um 500 eintaklingar framhaldsnám við 
Kennaraháskólann. Hluti þessa hóps er að sjálfsögðu þegar í starfi við skóla landsins en 
vaxandi hluti hópsins hefur kosið að heíja framhaldsnám strax að loknu bakkalámámi og 
mun koma til starfa í skólunum á næstu árum. Þess vegna er rangt að gera ráð fyrir því að í 
tvö ár muni engir nýir kennarar brautskrást.

Hvað varðar nýliðun kennara í grunnskólum er vert að benda á að samkvæmt 
stjómsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar um fjölda og menntun grunnskólakennara frá september 
2003 er gert ráð fyrir því að árin 2008-2009 muni kennaraskortur verða óverulegur eða 
jafnvel úr sögunni að óbreyttum forsendum (sbr. bls. 21-22 í skýrslunni). Þessi spá -  ef rétt 
reynist -  skapar kjöraðstæður til þess að lengja kennaranám grunnskólakennara. Hvað 
leikskólann varðar er hins vegar fyrirsjáanlegt að áfram mun skorta menntaða 
leikskólakennara um árabil. Það má hins vegar ekki verða til þess að ekki séu gerðar 
metoaðarfullar kröfur til leikskólakennara. Betur menntaðir og hæfari stjómendur og 
millistjómendur í leikskólum, sem hafa meistaranám að baki, munu skapa forsendur fyrir enn 
betra og árangursríkara skólastarfi og uppeldisaðstæðum í leikskólum landsins. Mestu máli 
skiptir að þeim sem koma til náms og starfa á sviði leik- og grunnskóla séu búin laun og kjör 
í samræmi við mikilvægi starfanna. Þannig munu áhugasamir og hæfir kennarar koma til að 
starfa á vettvangi leik- og grunnskóla og þeir sem nú þegar hafa slíkt nám að baki en hafa 
kosið sér annan starfsvettvang snúa aftur til starfa í skólakerfinu.

Að lokum
Af umsögnum borgarráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga má ráða að helsta áhyggjuefni 
umsagnaraðila sé hugsanlegur kostnaðarauki við rekstur skólanna. Kennaraháskólinn harmar 
þetta viðhorf og telur að við svo mikilvægt verkefni sem menntun þjóðarinnar er megi þröng 
skammtímasjónarmið ekki ráða för. Nauðsynlegt er að þeir aðilar sem hafa axlað ábyrgð á 
skólastarfi í landinu styðji menntamálaráðuneytið í viðleitni sinni til að bæta og efla 
kennaramenntun og færa hana til jafns við það sem almennt telst hæfa í nágrannalöndum 
okkar. Finnar gerðu t.d. meistarapróf frá háskóla að lágmarkskröfu fyrir grunnskólakennara 
strax árið 1979 og enginn fer í grafgötur um hversu vel finnskir skólar koma út úr 
alþjóðlegum könnunum. Avik þess verða þeir sem reka skólana að horfa til framtíðar og átta 
sig á því að þeir kennarar sem fyrst brautskrást með nýtt kennaranám að baki munu 
væntanlega vera starfandi við skóla landsins fram undir miðja 21. öldina. Ekkert okkar sem 
nú störfum að skóla- og menntamálum á íslandi getur séð fyrir hvaða breytingar eiga eftir að 
verða á samfélaginu eða hvaða kröfur þá verða gerðar til nemenda og kennara. Allir sem 
fylgst hafa með þróun undanfarinna ára sjá hversu mikil áhrif umfangsmiklar
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samfélagsbreytingar hafa haft á skólastarf. Ekkert bendir tíl annars en að sú þróun haldi 
áfram. Mwintun þcirra kennara sem koma til starfa í skólum landsins á nœstu áratugum þarf 
því að gera þá hœfa til að takast á við framtíð sem enginn sér fyrir. Það er einmitt eitt af 
markmiðum endurskipulagningar á kennaranámi nú.

Kennaraháskóli ísiands vonar að með bréfi þessu séu skýrð veigamestu atriðin sem misskilin 
hafa verið eða rangtúlkuð í umsögnum borgarráðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga um 
frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjómenda.

Kennaraháskólinn lýsir vilja sínum til þess að koma á fund þeirra sem um þessi mál fjalla 
hvenser sem þess er óskað til að útskýra og rökstyðja sjónarmið sín.

Virðingarfyllst,

Ólafur Proppé rektor


