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Efhi: Svar við erindi menntamálaráðherra frá 10. ianúar 2008

Kennarasamband íslands fagnar þeirri ákvörðun menntamálaráðherra að setja á fót starfshóp í framhaldi 

af niðurstöðum Pisa rannsóknarinnar og umræðu um stöðu íslenskra nemenda eins og hún birtist þar. KI 

telur þá aðferð góða að vinna framkvæmdaáætlun byggða á markmiðum um hvernig bæta megi árangur í 

skólastarfi þar sem niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til og vilja fulltrúar Kennarasambands íslands 

gjaman taka þátt í því starfi. Kennarasambandið hefur að undanfomu kynnt sér uppbyggingu og 

framkvæmd Pisa rannsóknarínnar 2006 og sérstaklega niðurstöður um ísland. Ýmsu efni um rannsóknina 

hefur verið komið fyrir á heimasíðu KÍ, sérstakur fræðslufundur var haldinn um niðurstöðumar í 

desember sl. og samtökin hafa leitast við að fylgjast með umræðunni til að staðsetja sig í málinu og átta 

sig á því hvemig kertnarar, skólastjómendur og samtök þeirra geta komið inn í umræður og mögulegar 

aðgerðir í kjölfarið.

Efling kennaramenntunar, efling símenntunar, bætt kjör og skilyrði nemenda og kennara í starfi, betri 

námsgögn, meiri virðing fyrir skóiastarfi og aðgerðir til að leiðrétta strax laun og starfskjör er meðal þess 

sem almenn sátt virðist vera um að máli skipti til að bæta nám og námsárangur. í nýútkomnu riti OECD 

How the world‘s bestperforming school systems come out on top frá september 2007 er þrennt talið vera 

algert skilyrði fyrir bættri frammistöðu nemenda í námi yfirleitt: 1) að fá rétta einstaklinga til að verða 

kennarar, 2) að gera þá að góðum kennurum og 3) að tryggja að skólakerfið sé fært um að veita hveiju 

bami bestu mögulegu kennslu. í sama riti segir ennfremur að gæði menntakerfa geti aldrei verið meiri en 

gæði kennara þeirra og að eina leiðin til að bæta árangur sé að bæta kennslu. Öll rök virðast því hníga að 

því að beina sjónum beint að kennslustofiinni og þeim sem þar eru þ.e. nemendum og kennurum og skoða 

frá öllum hliðum hvemig skilyrði þarf að búa þeim til að besti mögulegi árangur náist. í umfjölluninni hér 

á eftir verður leitast við að stikla á stóru um nokkur atriði sem KÍ telur að geti skipt máli.



Færni nemenda.

í meginniðurstöðum í skýrslu Námsmatsstofrtunar um árangur íslenskra nemenda í Pisa 2006 kemur 

meðal annars eftirfarandi fram:

• Islenskir 15 ára nemendur sýna frammistöðu í náttúrufræði sem er við meðaltal OECD landanna.

• í heildina hefur staða íslands (miðað við aðrar þjóðir) versnað nokkuð milli áranna 2000 og 2006 í öllum 

greinum, sérstaklega á síðustu 3 árum. Þeim löndum sem standa sig betur en ísland hefur Qölgað, 

sérstaklega í lesskilningi.

• Hjá íslenskum nemendum hefur lesskilningi hrakað marktækt frá 2000 til 2006. Frammistaða í stærðfræði 

er einnig marktækt lægri 2006 en 2003. Frammistaða íslenskra nemenda í náttúrufræði hefur ekki marktækt 

breyst frá 2000 til 2006.

•  Hins vegar hefur fjölgað íslenskum nemendum í lægstu þremur hæfíiisþrepum lesskilnings og fækkað í 

efstu tveimur þrepunum.(...)

KÍ telur íslendinga enga ástæðu hafa til þess að sætta sig við slakari kunnáttu eða fæmi nemenda 

hérlendis en í öðrum löndum og því fyllilega tilefhi til að rannsaka þetta mál. Fyrst þarf þó að velta fyrir 

sér hvaða merkingu rannsóknin leggur í kunnáttu og fæmi. Pisa rannsóknin tekur ekkert mið af námskrám 

landa og getur augljóslega ekki tekið mið af menningarbundnum þáttum.Til þess að geta dregið gagnlegar 

ályktanir af útkomu íslenskra nemenda í Pisa rannsókninni þurfum við að komast að okkar eigin 

niðurstöðum um ástand mála varðandi kunnáttu og fæmi nemenda okkar miðað við efni námskráa, 

markmiðssetníngu og þá kunnáttu og fæmi sem hún miðar að. Þar sem samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk 

verða að teljast helstu tækin sem við höfum nú í höndum til að mæla árangur af markmiðssetningu um 

nám og tilætlaðan árangur af því í skyldunámi á íslandi kemur sterklega til greina að bera með 

einhveijum hætti saman árangur nemenda á samræmdum prófum og í Pisa. Einnig blasir við að skoða 

námsmarkmið og síðast en ekki síst kennslu og tilhögun hennar meðal annars með tilliti til samspils 

bóklegrar kennslu, verklegrar þjálfunar og vettvangskennslu eöa -athugana en einnig með tilliti til þess 

hvemig nemendur og kennarar nálgast viðfangsefnin. Með niðurstöður slikrar vinnu í höndunum er 

kannski fýrst tilefni til að velta fýrir sér hvort brýnt sé að breyta og þá hverju.

Niðurstöður um að lesskilningi íslenskra nemenda sé að hraka gefa strax tilefhi til að skyggnast inn fyrir 

veggi kennslustofunnar og velta fyrir sér hvort og þá hvar slakni á áherslum fýrstu ára grunnskólans á 

lestur og lesskilning, hvemig það gerist og hvers vegna. Hvað varðar breytta dreifingu íslenskra nemenda 

á fæmistigin þ.e. fækkun í efstu þrepum en fjölgun í þeim neðstu þá vekur það upp spumingar um hvort 

nauðsynleg hvatning og stuðningur í námi gagnvart annars vegar bráðgerum nemendum og hins vegar 

nemendum sem standa höllum fæti sé veikur blettur á framkvæmd skólastarfs og þá hvers vegna.
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Skipulag skólastarfs, skólinn sem stofnun.

Ýmsar ályktanir sem dregnar eru af Pisa rannsókninni ættu að vera íslandi og íslensku skólakerfi í hag en 

eru það ekki endilega. Mikið hefur verið rætt og ritað um þjóðartekjur á mann og um framlög til 

skólastarfs á nemanda og samhengi þessa við árangur í Pisa sem á að vera jákvæður en er það ekki í 

mörgum löndum þar með talið íslandi. KÍ ætlar ekki að fara út í þá sálma hér hvaða skýringar kunna að 

vera á því. Hins vegar er vert að velta fyrir sér öðrum þáttum sem taldir eru afgerandi jákvæðir svo sem 

greiður aðgangur á námi, góð aðstaðatil að stunda skólanám, jafrirétti til náms og skólagöngu og blöndun 

nemenda í námi og námshópum andstætt við getuskiptingu í skóla, skólagerðir og námshópa eins og 

meira tíðkast í mörgum öðrum löndum. Allt þetta eru þættir sem ættu að koma íslandi til góða og skila 

okkur íróðari og færari nemendum. Niðurstöður í Pisa 2006 gefa það þó ekki til kynna hvað ísland varðar 

en fiiil ástæða er að mati KÍ til að vinna að því að svo verði.

KÍ bendir á að ákveðinnar mótsagnar gætir í ofangreindu samanborið við umræðu sem bæði var uppi á 

íslandi kringum síðustu Pisa rannsókn og nú aftur og snýst um sjónarmið um meint áhrif framkvæmdar 

markmiða um skóla án aðgreiningar á útkomu íslands í Pisa. Samanborið við önnur lönd er óvenju langt 

gengið á íslandi í að afnema nær alveg námsaðgreiningu og fatlaðir og ófatlaðir nemendur stunda nám 

hlið við hlið eftir leiðarljósinu um einn grunnskóla fyrir alla eða skóla án aðgreiningar. Þetta mál er 

viðkvæmt og flókið og KÍ ætlar ekki að fella neina dóma hér heldur aðeins benda á að þetta þarf að ræða 

og skoða bæði með tilliti til náms nemenda í námshópum, starfa kennara inni í kennslustofunni, 

starfsskipulags svo sem fjölda nemenda á hvem kennara i námshópi og samstarfs fagaðila og starfsstétta í 

grunnskólum. Spumingin hér er etv. fyrst og fremst sú hvort hinum metnaðarfullu markmiðum um skóla 

án aðgreiningar sé búinn nægilega góður framkvæmdarrammi svo sem um fjölda kennara, um aðkomu 

annarra sérfræðinga í stoðþjónustu, um húsnæði og búnað og um fræðslu og uppeldi allra til að takast á 

við skóla fyrir alla.

Kennarinn og kennslan.

I umræðu á samstarfsvettvangi norrænna kennarasamtaka og á evrópskum samstarfsvettvangi samtaka 

kennara um hvemig nýta megi niðurstöður Pisa rannsóknarinnar til uppbyggilegrar umræðu og umbóta 

þar sem þeirra telst þörf eru meðal annars eftirfarandi sjónarmið áberandi: Kennarinn er fagmaður og þarf 

að hafa faglegt sjálfstæði í starfi sínu. Kennarinn ber ásamt skólastjómendum og öðrum fagaðilum ábyrgð 

á skólastarfi og á að hafa áhrif á þróun þess. Kennarinn hefur miðlægt hlutverk í að bæta skólastarf í 

samstarfi og samráði við aðra kennara, skólastjómendur og aðra aðila sem með skóla- og menntamál fara. 

Bent er á að í auknum mæli eigi að Ieita þarf til fagmanna innan skólans til þess að leysa vandamál fremur
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en að leggja þau alfarið í hendur stjómmálamanna og embættismanna. Rætt er um að vekja þurfi kennara 

til umhugsunar um skólamál í víðara samhengi, þannig að þeir horfi ekki einvörðungu til 

kennslustofunnar sinnar, kennslugreinar eða skóla. Gera þurfi kennurum betur kleift að fylgjast með 

nýjungum og skapa þeim tíma tii samstarfs og starfsþróunar. Þessi umræða á sterkan samhljóm við 

stefnumörkun KÍ um skólamál, nám og kennslu og endurspeglar raunar líka mjög vel ýmis áhersluatriði í 

steftiumörkun á samráðsvettvangi Evrópuþjóða um menntamál

KÍ telur að nota megi þessi atriði sem undirstöðu undir gagnrýna skoðun á stöðu mála hjá okkur. Allir 

aðilar þurfa að líta í eigin barm og vera reiðubúnir að rýna í eigin stefnumótun, framkvæmd skólastarfs, 

tilhögun kennslu, möguleika kennaratil þátttöku í stefhumótun, eigin hugmyndir kennara um fagmennsku 

og hvað felst í henni og aðstöðu hvers einstaks kennara til að vera sá fagmaður sem ofangreind markmið 

gera kröfu um. Með aðilum á KT hér við kennara, skólastjómendur, náms- og starfsráðgafa, aðra 

starfsmenn skóla, foreldra, sveitarstjómir, menntamálaráðherra og ráðuneyti hans, stéttarsamtök kennara, 

fagfélög kennara, kennaramenntunarstoírianir og Alþingi.

Kennaramenntun.

Hér er vísað til umfjöllunar í inngangi úr riti OECD þar sem sett eru fram nokkur aðalatriði sem varpa 

ljósi á mikilvægi þess hverjir verða kennarar og hvemig menntun og þjálfun þeir fá í samhengi við 

þýðingu framgöngu þeirra á starfi þegar út í skólana er komið. Kennsla og kennarastarfið er í meiri og 

hraðari deiglu breytinga en almennt gengur og gerist um störf, flækjustig þess hefur vaxið og hlutverkum 

kennara fjölgar stöðugt bæði vegna breytts hlutverks skólans og breyttrar verkaskiptingar hans við 

heimilin, vegna breytinga á þekkingu og vegna örra breytinga á miðlun upplýsinga og samskiptaformum. 

Skólinn er annað heimili nemenda og kennarar og aðrir starfsmenn skóla eru í senn uppfræðarar, 

uppalendur, þjálfarar, handleiðarar, verkstjórar og trúnaðarmenn nemenda sinna. Þetta hlutverk er 

risavaxið en gerir kennaranám og kennarastarf um leið verðugt, spennandi og mikla persónulega áskorun.

Kennaramenntun er nú til endurskoðunar á Alþingi og stefht að lengingu kennaranáms á íslandi. Þann 

aukna tíma sem fæst til að mennta og þjálfa kennara enn betur þarf að nýta til að verðandi kennarar geti 

bæði sótt sér frekari menntun í faggreinum og í kennarafræðum. í nýrri kennaramenntun þarf að sjást 

greinilega að tekist sé á við þau atriði sem helst er talið að þarfnist endurskoðunar bæði varðandi menntun 

og þekkingu í fagi og framkvæmd starfsins. Hér kemur margt við sögu svo sem kennsluaðferðir, 

námsmat, hugmyndir og viðhorf, samstarfs- og samskiptahæfni, rannsókna- og starfsþróunarmál, 

gæðamat og sjálfsmat, sjálfsskoðun og efling eigin starfshæfni og svona mætti lengi telja. Auk þeirra 

sjónarmiða sem hér að framan er getið um má nefna að í lokaskýrslu um Pisa kemur fram að nemendur

4



kennara sem sækja sér sí- og endurmenntun standa sig betur en nemendur þeirra sem ekki eiga þess kost 

að efla sig í starfi með þeim hætti.

Pisa og aðrar rannsóknir, efling rannsókna.

Mikil umræða hefiir skapast í mörgum löndum Evrópu í kjölfar Pisa 2006 um menntarannsóknir og er þar 

bæði lögð áhersla á að efla þurfi innlendar menntarannsóknir/rannsóknir á skólastarfi, námi og kennslu og 

að gera þurfí fleiri rannsóknir á borð við Pisa þannig að fleiri rannsóknamiðurstöður standi við hlið Pisa 

niðurstaðna. Er meðal annars rætt um að þetta auki fjölbreytni, fjölgi sjónarhornum, auki líkur á betra 

jafnvægi og fleira í þeim dúr. KÍ telur að þetta eigi alls ekki síður við á íslandi en í öðrum löndum og 

bendir um leið á að rannsóknarvirkni í þátttökulöndum skiptir máli skv. skýrslu um niðurstöður Pisa þar 

sem bent er sérstaklega á skýrt samband milli hlutfallslegs flölda nemenda í efstu fæmiþrepum skv. 

flokkun í rannsókninni og rannsóknarvirkni í viðkomandi landi. KÍ leggur áherslu á að í 

menntarannsóknum sé leitað til fagstéttarinnar þ.e. kennara, skólastjómenda og annarra fagaðila í skólum. 

KÍ telur mikilvægt að efla rannsóknarvirkni í kennarastéttinni og stórbæta aðstæður kennara og 

skólastjómenda til þess að fylgjast með rannsóknum og taka þátt f rannsóknum meðal annars með því að 

ýta undir framhaldsnám og símenntun með rannsóknarfvafi.

Stjórnvöld og Pisa

I umræðunni í samfélaginu hefiir töluvert verið bent á að bæði stjómmálamenn og fjölmiðlar mislesi og 

mistúlki (aðallega oftúlki) gildi niðurstaðna Pisa rannsóknarinnar og noti þær oft á rangan hátt. Raunar 

hafa aðstandendur rannsóknarinnar sjálfir varað við slíku og t.d. bent á að röð landa sé ekki heppilegt 

samanburðartæki heldur sé meira gagn að því að skoða landahópa eða -klasa (clusters). Ennfremur hafa 

þeir sömu bent ítrekað á að mismunur innan einstakra landa sé mun meiri en mismunur milli landa. Á 

sama hátt má undirstrika einu sinni enn að niðurstöður Pisa gefa t.d. ekki tilefni til að bera saman og 

segja kost og löst á menntakerfum landanna, gæðum og inntaki menntunar og skólastarfs eða fagmennsku 

í skólum. Pisa er ekki áfellisdómur yfir skólastarfi og framgöngu kennara í starfí -  hvað þá yfír íslensku 

menntakerfi. KÍ telur hins vegar að vel megi nýta tækifærið nú til að líta í eigin barm og skoða hvort ekki 

megi ýmislegt bæta í námi nemenda, í kennslu kennara, í skipulagi starfsins, í starfsemi grunnskóla, i 

starfsaðstæðum í grunnskólum, í kennaramenntun og i símenntun, í viðhorfum til skólastarfs og virðingu 

fyrir því í samfélaginu og í þeirri alúð sem sveitarfélög, riki og Alþingi sýna skólastarfi í verki svo sem í 

rekstri skólanna, í efni laga um skólastarf og framkvæmd þeirra og í því hvaða kjör og önnur skilyrði 

þessir aðilar búa nemendum og starfsmönnum grunnskóla.
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KÍ vill í þessu sambandi leyfa sér að benda á slaka þróun Qárframlaga á Qárlögum til símenntunar grunn- 

og framhaldsskólakennara og afar lág framlög til sama fyrir leikskólakennara, að launuð námsleyfi fyrir 

kennarar og skólastjómendur eru of fá og á slæma aðstöðu kennara til að stunda framhaldsnám meðfram 

kennslu- eða stjómunarstarfi bæði með tilliti til afleysingar og vegna stöðugrar aukningar á álagi í starfi. 

Þetta sama sívaxandi álag í starfí þrengir einnig mjög að möguleikum kennara til samráðs sín í milli um 

kennslu, nemendur og samskipti við þá, námsefni og starfsþróun en slíkt ráðrúm er tvímælalaust 

mikilvægt fyrir gæði kennslunnar og skólastarfsins og viðhald starfsorku. Það veldur kennarasamtökunum 

sömuleiðis miklum áhyggjum að reyndir og vel menntaðir kennarar eru í töluverðum mæli að hætta 

kennslustörfum og illa gengur að fylla í skörðin þar sem nýútskrifaðir kennarar virðast um þessar mundir 

fá ansi mörg tilboð um betur launuð störf en kennslu þar sem vinnuálag er oft einnig minna.

KI telur mikilvægt að stjómvöld í landinu íhugi vel hvaða aðgerða er réttast að grípa til -  ekki bara til að 

bregðast við Pisa -  heldur til að bæta menntun og skólastarf á grundvelli umræðu og athugana á því hvar 

skóinn kreppir. Mikilvægustu sviðin í þessu samhengi eru að mati KÍ anriars vegar vettvangur námsins og 

kennslunnar þ.e. starfið í skólanum og í kennslustofunni og hins vegar allt sem snýr að menntun, 

starfsþjálfun, símenntun og starfsþróun kennara og skólastjómenda. Skipulag og stjómunarhættir í skólum 

og fagleg forysta skólastjómenda skipta miklu um árangur af skólastarfi og um breytingastarf. Varðandi 

nám nemenda er mikilvægt að bæði sé litið tii aðstæðna þeirra til að stunda sitt nám í skólanum og heima 

fyrir og möguleika skólans til að búa nemendum kjörskilyrði til námsins og kennurum til kennslunnar. 

Þessi niðurstaða ætti ekki að koma á óvart enda í fullu samræmi við niðurstöður OECD sem hér var 

stuttlega greint frá að framan.

Að greinargerð KÍ sem hér er Iögð fram unnu auk undirritaðrar Þórður Ámi Hjaltested, og Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir. Að lokum er beðist afsökunar á síðbúnu svari.

Fyrkhönd Kennacasamb^nds ísl^nds

Elna Katrin Jónsdóttir, varaídrmaður
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Efni: Skvrsla framkvæmdastiómar Evrópusambandsins: Communicaíion from the 
Commission to the Council and the European Parliament: Improvine the Oualitv ofTeacher 
Education

Kennarasamband íslands fagnar nýútkominni skýrslu framkvæmdastjómar 
Evrópusambandsins um gæði í kennaramenntun þar sem m.a. er bent á efiirfarandi mál sem 
kalli á umbætur í mörgum Evrópulöndum:

• Kennarar hafa ekki nægilega góðan aðgang að símenntun.
• Of litlum íjármunum er varið í símenntun kennara.
•  Það þarf að bæta samhengi og samfellu milli grunnmenntunar kennara (lokaprófa, 

kennsluréttinda), innleiðingar í kennarastarfið (induction) og símenntunar yfir 
starfsævina.

Kennarasambandið minnir á að í aðdraganda málsins vann sérfræðinganefnd á vegum 
Evrópusambandsins skýrslu um fjölmörg atriði sem snúa að skipulagi, inntaki og mati á 
kennaramenntun, símenntun, innkomu nýrra kennara í starf, starfsþjálfun kennara og þáttum í 
kennarastarfmu annars vegar sem gera það aðlaðandi og hins vegar þáttum sem fæla frá 
starfínu og eða leiða til ótímabærs brotthvarfs úr starfi og kulmmar í starfi. Þá skýrslu, 
Common European Principles ofTeacher Competences and Qualifications hafði nefiid um 
framtíðarskipan kennaramenntunar sem menntamálaráðherra skipaði árið 2005 og sem skilaði 
skýrslu til menntamálaráðherra í mars 2006 meðal annars að leiðarljósi í starfi sínu.

Kennarasamband íslands tekur heilshugar undir atriðin þrjú sem sérstök áhersla er lögð á í 
skýrslu framkvæmdastjómarinnar og telur að þrátt fyrir að margt sé vel gert á íslandi í grunn- 
og símenntun kennara þá megi ýmislegt bæta. KÍ leggur í þessu sambandi áherslu á að 
tillögur framtíðarhóps um kennaramenntun um lengingu kennaramenntunar og um samningu 
og innleiðingu gæðamatskerfis fyrir kennaramenntun verði að veruleika. Stórlega þarf að 
bæta leiðbeiningu og stuðning fyrir nýliða í kennarastarfinu og brýnt er að fjölga verulega 
tímum kennnaranema í æfingakennslu. KÍ minnir á að enn starfa o f margir kennarar í skólum 
landsins án kennsluréttinda. Aðstaða kennara til að sækja símenntun er ekki ávallt sem best 
og vinna þarf skipulega að úrbótum á því sviði s.s. með því að sjá fyrir afleysingakennurum, 
skoða möguleika á að færa símenntun nær vettvangi, auka fjárveitngar til málaflokksins og 
ljölga launuðum námsleyfum.



KÍ vill með bréfi þessu til menntamálaráðherra bæði leggja sitt af mörkum til þess að verða 
við tilmælum ETUCE, samstarfsvettvangs kennarasamtaka í Evrópu um að kennarasamtök í 
öllum Evrópulöndum leggi orð í belg um fyrrgreinda skýrslu framkvæmdastjómarinnar og 
beini máli sínu til menntamálaráðherra í eigin landi og einnig nota tækifærið til að endurvekja 
samræðu um fyririiggjandi tillögur um framtiðarskipan kennaramenntunar.

Kennarasamband íslands leyfir sér að leggja til við menntamálaráðherra að sérstökum 
samráðsvettvangi þessara aðila og annarra sem málið varðar verði komið á um 
framtíðarskipan kennaramenntunar og skyld mál. Kennarasambandið telur ennfremur að 
meira samstarf milli samtaka kennara og menntamálaráðuneytisins en hingað til um skóla- 
og menntamálastarf á Evrópuvettvangi gæti gagnast báðum aðilum vel. Að lokum vill 
sambandið beina þeirri hugmynd til menntamálaráðherra að fyrirliggjandi skýrsla verði þýdd 
á íslensku eða hún með öðrum hætti gerð aðgengilegri fyrir skólasamfélagið og almenning í 
landinu.

Virðingarfyllst 
F.h. Kennarasambands íslands



Kennaramenntun í allra þágu

í skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til Evrópuráðsins og Evrópuþingsins frá 

ágúst síðastliðnum, Improving the Quality of Teacher Education, erfjallað um það hvernig 

kennarar gegni afgerandi og mikilvægu hlutverki við að hjálpa fólki til að þroska og nýta til 

fulls hæfileika sína og við að afla sér þeirrar.þekkingar og færni.sem einstaklingar þurfa að 

búa yfir jafnt í daglegu lífi sem á vinnumarkaði. Kennarar séu miðlarar milli heims í örri 

þróun og einstaklinga sem eru á leið út í lífið. Kennarastarfið sé að verða æ flóknara, kröfur 

til kennara séu að aukast og starfsumhverfi þeirra verði æ meira krefjandi. Gæði kennslu eru 

í skýrslunni talin meðal ráðandi þátta um það hvort löndum Evrópusambandsins tekst að 

auka samkeppnishæfni sína á heimsvísu. Rannsóknir sýni að gæði kennslu tengist með 

beinum og jákvæðum hætti námsárangri nemenda - sé reyndar mikilvægastur þeirra þátta í 

starfinu innan skólans sem skýri árangur eða frammistöðu nemenda ogtil dæmis mun 

mikilvægari en áhrif námsskipulags, skólastjórnunar eða fjárhagslegra skilyrða. Það er því 

talið mikilvægt að auka gæði kennaramenntunar beinlínis til að auka líkur á að ná 

markmiðum samevrópskra menntaáætlana á borð við Lissabonáætlunina frá árinu 2000 þar 

sem árangur hefur ekki verið sem skyldi en meðal markmiða hennar er að færri flosni upp úr 

skóla án grunnskólaprófs eða frekari menntunar, að fjölga útskrifuðum úr framhaldsskólum 

og að ólæsum eða treglæsum fimmtán ára unglingum fækki.

Kennarastarfið í deiglu breytinga

En hvernig eru þessar þá þessar breyttu og auknu kröfur til kennara og kennarastarfsins?

Kennarar þurfa eftir sem áður að vera vel menntaðir í sínum fræðigreinum eða á sínum

kennslusviðum, fylgjast með í faginu, aðlaga upprunalega þekkingu sína breytingum og

nýjungum innan fræðigreina og sviða og bæta við menntun sína bæði með formlegu og

óformlegu námi. En kennarar gegna nú líka hlutverki við að hjálpa nemendum til sjálfstæðis í

námi og vinnubrögðum við þekkingar- og upplýsingaleit fremur en að tileinka sér ákveðinn

þekkingarforða. Kennarar eru í auknum mæli skipuleggjendur, verkstjórar og miðlarar í

fjölbreytilegri samvinnu við nemendur og samkennara, þurfa að bregðast við kröfum

samtímans um einstaklingsmiðun í námi nemenda, meiri kröfum um fjölbreytilegar

kennsluaðferðir og nálgun við viðfangsefni, notkun nýrrar og síbreytilegrar tækni við öflun

og nýtingu þekkingar og upplýsinga. Þátttaka kennara í stefnumótun, stjórnun og jafnvel
l
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stjórnsýslu er víða að aukast vegna þróunar í átt til aukins sjálfstæðis skóla og vegna breyttra 

viðhorfa um þátttöku starfsmanna í slíkum störfum og hugmynda um valddreifingu. Enn má 

nefna til sögunnar sjálfsmat eða innra mat skóla sem er tiltölulega nýr þáttur í starfi 

kennara, áætlanagerð, samstarf við aðra sérfræðinga innan og utan skóla og kerfisbundið, 

rafrænt bókhald um nám nemendanna sem er aðgengilegt sem upplýsingabanki fyrir þá og 

aðstandendur þeirra eftir atvikum.

Árið 2005 gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins út skýrsluna Common European 

Principles fo r Teacher Competences and Qualifications sem er afrakstur samvinnu og 

samráðs sérfræðinga á sviði kennslu og kennaramenntunar og hagsmunaaðila fjölmargra 

Evrópuríkja. Skýrslan ertil marks um vaxandi vitund um að setja þurfi gæði og inntak 

kennaramenntunar og færni kennara í starfi í forgang. Þar er birt sýn á kennarastarfið og 

kennara með því að lýsa kennarastéttinni meðal annars með eftirfarandi hætti: 

Kennarastéttin er háskólamenntuð stétt og hver kennari hefur góða og víðtæka 

fagmenntun, góða kennslu- og uppeldisfræðimenntun, færni til að leiðbeina nemendum og 

styðja þá og skilning á félagslegum og menningarlegum þáttum menntunar og skólastarfs. 

Kennarastéttin lærir alla ævi og nýtur stuðnings og hvatningar í starfsumhverfi sínu til að 

stunda símenntun, viðhalda þekkingu sinni, afla nýrrar þekkingar og hagnýta hana í starfi 

sínu. Kennarar færa þekkingu sína yfir landamæri þjóðríkja, mennta sig og starfa í öðrum 

löndum til að auka hæfni sína í starfi. Kennarastéttin tengist kennaramenntunarstofnunum 

sem að sínu leyti vinna náið með skólum, grenndarsamfélaginu, aðilum á vinnumarkaði og 

öðrum sem hagsmuna eiga að gæta.

Samhengi í kennaramenntun og skýr viðmið um hana skortir.

í fyrrgreindri skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er sérstök áhersla lögð á 

slaka stöðu símenntunar kennara í mörgum Evrópulöndum. Tiltölulega litlum fjármunum sé 

varið til hennar, aðstæður kennara til að stunda símenntun séu ekki nógu góðar og mikið er 

talið skorta á samhengi milli grunnmenntunar, framhaldsmenntunar og símenntunar 

kennara. Árið 2004 stóð OECD fyrir ráðstefnu í Amsterdam þar sem kynnt var efni 

skýrslunnar Teachers Matter. Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, um 

kennaramenntun og starfsþjálfun kennara, nýliðun í kennslu, kennarastarfið, starfsþróun og 

fleira. í skýrslunni er að finna leiðbeiningar til stjórnvalda og stefnumótunaraðila um viðmið 

og aðgerðir í málefnum kennara í því augnamiði að auka gæði kennslu. Þetta er í samræmi
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við mikla og vaxandi áherslu á alþjóðlegum vettvangi á að tengja beint saman stefnumótun 

um gæði menntunar og skilvirkni skólakerfisins og markmið um vel menntaða og áhugasama 

fagstétt kennara í hverju landi. Þessi umfjöllun takmarkast ekki við almennar yfirlýsingar 

heldur hefur hver könnunin, úttektin og skýrslan rekið aðra þar sem á ítarlegan og 

sundurliðaðan hátt er farið yfir málefni grunn-, framhalds- og símenntunar kennara, 

starfsþjálfun kennaraefna, skipulega leiðsögn nýliða, tengsl kennaranáms við starfsþróun, 

val nemenda inn í kennaranám, val milli umsækjenda um kennarastöður, þátttöku kennara í 

stefnumótun, fjallað er um rannsóknir á menntun og skólastarfi og þátttöku kennara sjálfra 

í rannsóknum. Að sjálfsögðu er það misjafnt eftir löndum í hversu góðu eða slæmu horfi 

ofangreind mál eru. Égtel þó óhætt að fullyrða að á íslandi sé okkur hollt að líta í eigin barm 

um flest þessara atriða og horfast í augu við að bæði þarf stefnumótun, fjármagn, 

sjálfsgagnrýni, hugvit og samstöðu til að koma þeim í viðunandi horf.

Kennaramenntun og viðmið um hana.

í átján ríkjum Evrópusambandsins er nú gerð krafa til framhaldsskólakennara um að minnsta 

kosti fimm ára háskólamenntun með fullgildum lokaprófum og í tólf þeirra svipuð krafa til 

kennara á unglingastigi. Á Norðurlöndunum tekur kennaranám þrjú til fimm eða sex ár en 

yfirleitt er krafist minnst fjögurra ára náms til grunnskólakennslu og fjögurra og hálfs árs til 

fimm og hálfs árs náms til að kenna á unglingastigi og í framhaldsskólum. Meðallengd 

kennaramenntunar í OECD löndunum er rúmlega fjögur ár fyrir grunnskólakennara og um 

fímm ár fyrir framhaldsskólakennara. Svokallað kandídatsár bætist sums staðar við 

lokaprófið áður en fullum kennsluréttindum er náð og í sumum löndum þurfa kennaraefni 

að þreyta sérstök kennarapróf. Kennaramenntun á íslandi er með því stysta sem þekkist í 

Evrópu, eða þriggja ára háskólapróf, B.Ed gráða fyrir leik- og grunnskólakennara og þriggja 

ára háskólagráða, BA/BS próf eða sambærileg próf, ásamt eins árs kennslu- og 

uppeldisfræðimenntun, eða fjögurra ára lágmarksmenntun fyrir framhaldsskólakennara í 

bóklegum greinum, en iðnmeistararéttindi ásamt kennslu- og uppeldisfræðimenntun á 

háskólastigi fýrir starfsmenntakennara.

En líta verðurtil fleiri atriða en lengdar kennaramenntunar. Viðmið um gæði 

kennaramenntunar eða staðla má líta á sem viðleitni til að auka og tryggja gæði, samsvörun 

og gagnsæi í menntakerfinu. Viðmiðum um skipan og starfshætti menntastofnana annars 

vegar og viðmiðum um tilskilda eða æskilega eiginleika og hæfileika kennaraefna hins vegar



þarf að halda aðskildum. Sérstök viðmið um gæði kennaramenntunar hafa ekki verið gefin út 

af menntamálaráðuneytinu á íslandi en einstakir háskólar hafa unnið að slíkum 

viðfangsefnum. Starfshópur um framtíðarskipan kennaramenntunar lagði í skýrslu sinni til 

menntamálaráðherra í mars 2006 til að sett yrðu stöðluð viðmið um kennaramenntun sem 

kennaramenntunarstofnanir gætu tekið mið af í starfi. Viðmiðin mynduðu uppistöðu í 

gæðastýringu kennaramenntunar en hún væri aftur hluti af gæðakerfi háskóla. Þessi tillaga 

hópsins er nátengd annarri tillögu um að skoðað verði vandlega að koma á fót með lögum 

svokölluðu kennsluráði (teaching council) með svipuðu sniði ogtil dæmis Skotar og írar hafa 

gert. Starf kennsluráða tekur meðal annars til gæðaviðmiða fyrir alla kennaramenntun, 

skipulags varðandi reynslutíma nýrra kennara, leiðsagnar nýliða, eftirlits með 

kennaramenntun og símenntun og endurskoðunar á námsframboði í kennaramenntun.

Fyrrgreindur starfshópur lagði til að menntun leik-, grunn- og framhaldsskólakennara yrði 

lengd og hún löguð að Bologna-ferlinu um skipan háskólanáms í Evrópu sem ísland tekur 

þátt í. Kennaranám verði skipulagt sem þriggja ára grunnnám ogtveggja ára framhaldsnám 

til meistaraprófs. Menntun starfsmenntakennara taki hliðstæðum breytingum og ofan á 

menntun þeirra í kennslugrein bætist tveggja ára kennaramenntun. Starfshópurinn taldi að 

auk lengingar námsins þyrfti að styðja betur við kennarastarfið og styrkja umgjörðina og að 

því lúta tillögur um kerfi gæðaviðmiða og kennsluráð. í beinu samhengi við tillögur um 

lengingu náms og um gæðaviðmið standa svo tillögur hópsins um að menntun 

skólastjórnenda verði skilgreind þó starfshæfi þeirra byggist áfram á tilskilinni menntun og 

réttindum á viðkomandi skólastigi, um starfsþjálfun kennaraefna, um símenntun ogtækifæri 

til framhaldsmenntunar.

Niðurstöður starfshópsins um lengingu kennaramenntunar á íslandi eru studdar svipuðum 

rökum og sú samevrópska menntaumræða og tillögugerð sem reifuð er stuttlega hér að 

framan. Dýpkun faglegra ogfræðilegra viðfangsefna og meiri breidd í menntun kennara er í 

samræmi við auknar kröfur til kennarastarfsins, breytt og fleiri viðfangsefni kennara og nýja 

þekkingu á tengslum menntunar og samfélagsþróunar. Sú sem hér ritar átti sæti í 

starfshópnum og byggir sjónarmið í greininni meðal annars á samræðu og niðurstöðum 

þeirrar vinnu. Það er tímabært að menntun og lokapróf kennara á íslandi verði sambærileg 

að lengd og í flestum nágrannalöndum enda engu minni kröfur gerðar til þeirra og störf
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þeirra hafa tekið alveg sams.konar breytingum og kennara í öðrum löndum á undanförnum 

árum og áratugum.
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