
30. apríl 2019

Umsögn um: Þingskjal 1262 — 801. mál. Frumvarp til laga um menntun, hæfni og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.

Sendandi: Dr. Gerður G. Óskarsdóttir, menntunarfræðingur
(Undirrituð er fyrrverandi kennari í grunnskóla (í öllum árgöngum), framhaldsskóla og í háskóla (í 

kennaramenntun og uppeldisfræði), skólastjóri á grunnskólastigi, skólameistari framhaldsskóla, 
aðstoðarmaður menntamálaráðherra og fræðslustjóri Reykjavíkur. Nú sjálfstætt starfandi fræðimaður. Hef því 
að baki víðtæka reynsla á sviði menntamála.)

Ég leyfi mér að vara eindregið við því að frumvarp til laga sem nú liggur fyrir alþingi um 
menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla verði samþykkt á yfirstandandi þingi heldur afgreiðslu þess frestað. 
Frumvarpið viðist ekki ítarlega undirbúið eða ígrundað og ýmsa afleiðingar ákvæða þess ekki 
fyrirséðar.

Vil nefna fjórar meginástæður þessa álits:

1) 60 einingar í uppeldis- og kennslufræði (4. gr.): Í raun er dregið stórlega úr þeim 
kröfum um menntun og hæfni kennara sem mótaðar voru til kennarastarfsins í 
löggjöfinni frá 2008 (nr. 87/2008) þar sem eins árs nám í kennslufræði (60 ein.) á nú að 
nægja til kennslu á ÖLLUM skólastigum (óljóst er hvort vettvangsnám er þar með talið 
eða t.d. menntunarfræði skóla án aðgreiningar). Nú er miðað við í kringum 120-150 
einingar fyrir kennslufræði leik- og grunnskóla. Bent er á að mikill munur er á 
kennslufræði leik-, grunn- og framhaldsskóla. Kennari getur síðan hafa öðlast sérhæfða 
hæfni (sbr. 5. gr.) í raun „í hverju sem er". Sérhæfing tilgreind í auglýsingu (sbr. 11. gr.) 
getur haft í för með sér aukinn túlkunarvanda aðila „beggja vegna borðs" við 
forgangsröðun umsækjenda um starf og ráðningu.

2) Eitt leyfisbréf kennara fyrir öll skólastig (8. gr.): Bendi á að markmið um sveigjanleika 
og flæði milli skólastiga má ná með því að gera heimild í núgildandi lögum um 
kennaramenntun til að kenna á aðliggjandi stigi að fullgildum réttindum, sbr. 
greinargerð með þeim lögum (löggjöfin frá 2008 hefur líklega verið brotin í raun af þeim 
sem réðu t.d. framhaldsskólakennara til grunnskólakennslu á unglingastigi á launum 
sem leiðbeinendur).

3) Hæfnirammi/hæfniviðmið (3, 4. og 5. gr.): Sérkennilegt ef unnt er „í eitt skipti fyrir öll" 
að setja með lögum hæfniviðmið fyrir kennara á öllum skólastigum. Hvernig á að meta 
hvort einstaklingur hefur náð þessum hæfniviðmiðum? Hér verður alltaf um mjög 
huglægt mat að ræða. Með þessu ákvæði verða allri háskólarnir þrír í landinu sem 
mennta kennara að fara eftir þessum viðmiðum við mótun námsins í stað þess að hér á 
landi séu fjölbreyttar leiðir í kennaranámi (vísað í a-lið, 3. gr.). Benda má á að í gildi eru 
almennar reglur um gæðaviðmið fyrir prófgráður háskóla (þar með talið kennaranám). 
Verkefni Gæðaráðs íslenskra háskóla eru að meta starfsemi þeirra 
(https://www.rannis.is/starfsemi/gaedarad/) (vísað í c-lið, 3. gr.). Hvers vegna er gerð 
tillaga um slíkan ramma um nám í menntunarfræði en ekki um annað nám á 
háskólastigi, t.d. í viðskiptafræði, lögfræði eða guðfræði?

4) Kennararáð (7. gr.): Tel vanhugsað að eitt kennararáð stýri og ákveði í raun 
námsframboð þriggja háskóla í kennaramenntun. Stofnun samráðsvettvangs getur 
aftur á móti verið góð hugmynd.

Virðingarfyllst, Gerður G. Óskarsdóttir
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