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Efni: Umsögn Menntavísindasviðs um frumvarp til nýrra laga um menntun og ráðningu kennara 
og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

Menntavísindasvið fagnar aðgerðum stjórnvalda til eflingar kennarastéttar, meðal annars 
fyrirhuguðum námsstyrkjum og launuðu starfsnámi. Ljóst er að vilji stjórnvalda er til góðra 
verka og sóknar í menntamálum. Frumvarp það sem hér er lagt fram til umsagnar felur í sér 
viðamiklar breytingar á sérhæfingu kennara og þar með á kröfum til háskóla sem skipuleggja 
kennaramenntun.

Veigamesta breytingin felst í því að í stað þess að leyfisbréf séu gefin út til kennslu á ólíkum 
skólastigum þá fái þeir sem ljúka kennaranámi eitt leyfisbréf til kennslu óháð skólastigi. Þá er 
í fyrsta sinn skilgreind almenn hæfni kennara og gerð krafa um að háskólar skilgreini 60 
eininga uppeldis- og kennslufræði sem tryggi þá hæfni. Einnig er háskólum heimilað, 
samkvæmt frumvarpinu, að skipuleggja kennaranám sem Master of Teaching (MT), sem er 
framhaldspróf á meistarastigi án kröfu um rannsóknartengt lokaverkefni, til viðbótar 
hefðbundnu meistaraprófi sem felur í sér minnst 30 eininga rannsóknartengt lokaverkefni og 
er skilyrði doktorsnáms.

Óhætt er að segja að frumvarpið hefur skapað mikla umræðu um fagmennsku kennara og 
kennaramenntun sem er til góðs. Innan Menntavísindasviðs eru skiptar skoðanir um 
ofangreindar breytingar á lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda. Þó 
flestir séu sammála um mikilvægi þess að flæði kennara skapist milli samliggjandi skólastiga 
hafa komið fram efasemdir um að raunhæft sé að kennarar fái leyfisbréf til kennslu á öllum 
þremur skólastigum sem lögin taka til. Þá hafa áhyggjur skapast af því að verið sé að skerða 
kröfur um faggreinaþekkingu kennara á framhaldsskólastigi og í efri bekkjum grunnskóla.

Rétt er að minna á að Menntavísindasvið og deildir sviðsins skiluðu inn umsögnum við drög 
að frumvarpinu sem var í opnu samráðsferli 22. febrúar til 8. mars 2019. Sannarlega hefur 
verið tekið tillit til sumra ábendinga sem frá sviðinu bárust, til að mynda hefur verið aukin 
krafa til sérhæfingar á öllum skólastigum. Það er þó mat okkar að farsælla væri að gefa 
lengri tíma til samráðs vegna þessara umfangsmiklu breytinga á lögum um menntun og 
ráðningu kennara og skólastjórnenda.

Í þessari umsögn er farið yfir helstu greinar frumvarpsins og settar fram ábendingar.

Almenn hæfni kennara (4.gr)
Frumvarpið felur í sér að lögfest verði í fyrsta sinn ákvæði um hæfni sem kennarar þurfa að 
búa yfir, annars vegar almenna hæfni og hins vegar sértæka hæfni, til að uppfylla markmið 
frumvarpsins. Það vekur upp ýmsar spurningar um gildi þess að skilgreina hæfni kennara 
með svo afgerandi hætti í lögum. Háskólar hafa skilgreint hæfniviðmið fyrir kennaramenntun 
og ljóst að hæfnikröfur eru í sífelldri þróun í nútímasamfélagi. Það er flókið viðfangsefni að 
útbúa hæfniviðmið kennara sem taka til allra skólastiga. Kennaranemar þurfa allir að tileinka



sér almenna hæfni sem kennt verður til í almennri kennslufræði. Í henni er fólginn 
sameiginlegur kjarni en auk þess þarf að taka mið af á hvaða skólastig kennaranemar stefna.

Verði almenn hæfniviðmið fest í lög er hér lögð til eftirfarandi viðbót við þau sem þegar eru 
skilgreind í frumvarpinu:
Hæfni til að kenna og starfa í skóla án aðgreiningar og stuðla að námi og 
þroska allra nemenda.

Sérhæfð hæfni kennara (5.gr)
Í 5. grein frumvarpsdraganna er sérhæfð hæfni leik-, grunn- og framhaldsskólakennara 
skilgreind. Einungis ein undirgrein tekur til sérhæfðrar hæfni leikskólakennara og ein 
undirgrein til sérhæfðrar hæfni grunnskólakennara. Ítarlega er fjallað um sérhæfða hæfni 
framhaldsskólakennara (töluliðir 3-6). Þetta ætti að skoða í samhengi við lengd þessara 
skólastiga. Leikskólinn spannar fimm ár, grunnskólinn tíu ár en framhaldsskólinn einungis 
þrjú ár. Nauðsynleg sérhæfð hæfni til kennslu á yngsta stigi grunnskólans er töluvert öðruvísi 
en nauðsynleg sérhæfð hæfni á unglingastigi svo dæmi sé tekið.

Mikilvægt er að leggja áherslu á nauðsynlega sérþekkingu kennara á hverju skólastigi fyrir 
sig. Þeir sem starfa í leikskólum þurfa að búa yfir þeirri fagmennsku og þekkingu sem 
áherslur í aðalnámskrá leikskóla beinast að og byggt er á í leikskólum landsins, og í námi 
leikskólakennara. Í aðalnámskrá leikskóla (2011; bls. 41) segir: „Námssvið leikskólans eiga 
að vera samþætt og samofin öllu starfi leikskóla og taka mið af sex grunnþáttum menntunar." 
Menntunarfræði leikskóla byggist því á því að vefa saman hin fjölbreyttu námsvið leikskólans 
og undirbyggja þekkingu, gildi og fagmennsku þar sem leikur barna er í virtur sem megin 
námsleið þeirra.

Við gerum að tillögu okkar að sérhæfing á leikskólastigi verði orðuð með neðangreindum 
hætti:
„Kennari með sérhæfingu á leikskólastigi býr auk almennrar hæfni yfir faglegri þekkingu á 
sviði menntunarfræði leikskóla, að lágmarki 120 einingar."

Í grein 5.2 um sérhæfða hæfni grunnskólakennara segir:

Kennarí með sérhæfingu á grnnnskóiastigi býr auk almennrar hæfni yfir sérhæfðri hæfni í að 
lágmarki einu greinasviði aðalnámskrár grunnskóla og menntunarfræði grunnskóla, að 
lágmarki 90 námseiningar.

Þar sem lögunum er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir skipulag kennaranáms, og skilgreiningu 
á sérhæfðri hæfni er ætlað að auðvelda stjórnendum skóla að velja hæfa kennara teljum við 
mikilvægt að slík hæfni sem tekur mið af þörfum grunnskólans sé nákvæmar skilgreind í 
lögunum.

Í grunnskólum landsins er eftirfarandi fyrirkomulag algengt:
a. Nemendur hafa umsjónarkennara í 1.-7. bekk sem kennir þeim flestar bóklegar 
greinar
b. List- og verkgreinar eru kenndar af sérhæfðum faggreinakennurum sem kenna grein 
sína mörgum árgöngum/bekkjum viðkomandi skóla
c. Á unglingastigi kenna mismunandi kennarar faggreinar sem þeir hafa sérhæfða hæfni 
til.

Lagt er til að í stað töluliðar 2 í 5. grein komi þrenns konar sérhæfing á grunnskólastigi:

A. Kennari með sérhæfingu til að kenna á yngsta og miðstigi býr auk almennrar hæfni 
yfir sérhæfðri hæfni sem samsvarar að lágmarki 90 eininga námi í
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námsgreinum/námssviðum grunnskóla ásamt 30 einingum í sérhæfðri kennslufræði 
greina.
B. Kennari með sérhæfingu til að kenna list- og verkgreinar eða íþróttir á grunnskólastigi 
býr auk almennrar hæfni yfir sérhæfðri hæfni sem samsvarar að lágmarki 90 eininga 
námi í viðkomandi grein auk 30 eininga í sérhæfðri kennslufræði viðkomandi greina.
C. Kennari með sérhæfingu til að kenna bóklegar greinar á unglingastigi býr auk 
almennrar hæfni yfir sérhæfðri hæfni sem samsvarar að lágmarki 90 eininga námi í 1 -  2 
bóklegum greinum auk 30 eininga í sérhæfðri kennslufræði viðkomandi greina.

Við teljum mikilvægt að kennarar á yngsta og miðstigi grunnskóla öðlist þekkingu í fleiri en 
einni námsgrein, s.s. íslensku, stærðfræði, ensku, náttúrugreinum og samfélagsgreinum.

Núverandi orðalag á sérhæfingu í grunnskóla virðist ekki gefa svigrúm til þess að kennari 
öðlist hana með sérhæfingu t.d. í tveimur faggreinum/námssvröum sem hvorugt er til 90 
eininga en samtals meira en 90 einingar (t.d. 60+60 einingar). Í lið-C hér að ofan er gerð 
tillaga um að kennari á unglingastigi búi yfir þekkingu í einum til tveimur námsgreinum.

Ofangreindar tillögur eru í samræmi við þær áherslur sem má finna í kennaranámi annars 
staðar á Norðurlöndunum. Í Noregi hefur gefist vel að leyfisbréf til kennslu í grunnskólum er 
tvískipt en skarast, annars vegar fyrir 1. - 7. bekk, og hinsvegar 5. - 10. bekk og 
framhaldsskólakennarar fá leyfisbréf til kennslu í efstu bekkjum grunnskóla.

Í núverandi grein 5.2 er óljóst hvað átt er við með "menntunarfræði grunnskóla". Í greinargerð 
sem fylgir frumvarpinu er fjallað um “kennslufræði greinasviðs” og leggjum við til að það 
hugtak verði frekar notað í lögunum. Einnig hvetjum við til þess að einingakröfur í grein 
annarsvegar og í kennslufræði greinar hinsvegar verði aðskildar, því það auðveldar 
sveigjanleika milli skólastiga, og mat á hæfni þeirra sem koma inn í tveggja ára kennaranám 
á meistarastigi með BA/BS gráðu í faggreinum.

Þá er vert að benda á að í grunnskólalögum kemur fram að innan grunnskóla skuli boðið upp 
á tómstunda- og félagsstarf. Frístundaheimili eru, samkvæmt lagagrein 33. gr. a, rekin innan 
eða í nánu samstarfi við grunnskóla og skal „tekið mið af þörfum, þroska og áhuga hvers og 
eins". Mikilvægt er að innan grunnskóla starfi fagfólk með þekkingu á hugmyndafræði og 
faglegum undirstöðum frístundastarfs / tómstunda. Við leggjum til að sérhæfð þekking 
tómstundakennara, að norrænni fyrirmynd (fritidslærer), verði skilgreind í nýjum lögum.

Samkvæmt frumvarpinu mun ráðherra setja reglugerð sem skilgreinir nánari viðmið um 
almenna og sérhæfða hæfni kennara. Kennararáð, sbr. 7. gr., geri tillögur um innihald og 
endurskoðun reglugerðarinnar í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Við gerum 
athugasemd við þetta þar sem Samband íslenskra sveitarfélaga er þegar með fulltrúa í 
Kennararáði, skv. 7. gr. Það skýtur skökku við að Sambandið hafi meira vægi við mótun 
hæfni kennara en aðrir aðilar ráðsins.

Kennararáð (7.gr)
Samkvæmt frumvarpinu verður sett á stofn kennararáð sem gegni margskonar 
hlutverki. Hlutverk kennararáðsins er mjög víðtækt en á sama tíma er valdsvið þess óljóst.
Við tökum undir gildi þess að skapa samráðsvettvang um kennarastarfið, fagmennsku þess 
og kennaramenntun. Hinsvegar vakna upp spurningar um það hve ráðandi þessi starfshópur 
eigi að vera varðandi mótun kennaramenntunar eða um mat á hæfni kennara. Ráðinu er m.a. 
ætlað að „...fylgjast með alþjóðlegri þróun og áherslum í menntavísindum og nýta við ráðgjöf 
um kennaramenntun og starfsþróun". Þetta skarast á við hlutverk háskóla sem leiða 
rannsóknir innan menntavísinda og búa yfir þekkingu og yfirsýn yfir kennaramenntun hér á 
landi og á alþjóðlegum vettvangi. Við teljum mikilvægt að varðveita sjálfstæði háskóla og að 
nauðsynlegt sé að skýra betur samstarf kennararáðs og háskóla sem mennta kennara.
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Hér er lagt til að í stað þess að nota hugtakið „sérfræðingur" sé talað um „fulltrúa" ólíkra 
stofnana sem eiga sæti í ráðinu.

Í greinargerð með 7.grein um kennararáð er tilgreint hverjir skipa fulltrúa í ráðið. Við leggjum 
til að tilgreint verði hverjir skipi fulltrúa kennaramenntunarstofnana, en það vantar í núverandi 
texta. Hér kæmi fram að samráðsnefnd háskólastigsins myndi skipa þessa þrjá fulltrúa eða 
þá að taldir yrðu upp háskólar sem skipa, s.s. Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og 
Listaháskóli Íslands.

Leyfisbréf, auglýsingar og ráðningar (8. til 18. gr)
Í frumvarpinu er gerð krafa um að til að vera ráðinn kennari í leik,- grunn-, eða 
framhaldsskóla skuli umsækjandi hafa öðlast leyfi til að nota starfsheitið kennari og hafa 
sérhæfingu sem tilgreind er í auglýsingu. Óljóst er hvaða lögformlega gildi sérhæfingin hefur, 
þegar kemur að ráðningu í starf kennara, jafnvel þó að krafa sé um að ráðningarskilyrði um 
sérhæfingu komi fram í auglýsingu. Umsækjendur skulu sýna fram á hæfni til að gegna 
tilteknu kennarastarfi, þ.e. hvoru tveggja menntun og sérhæfða þekkingu.

Í 18. grein er fjallað um undanþáguheimildir ef enginn kennari sækir um. Hvergi er kveðið á 
um verkferla ef kennari sem ekki hefur umbeðna sérhæfingu sækir um. Það er mikilvægt að 
festa í lög að þá skuli umrædd kennarastaða auglýst aftur, til dæmis árlega, þangað til 
kennari með tilgreinda sérhæfingu fæst. Hér er vert að hafa í huga stöðu lítilla skóla á 
landsbyggðinni.

Við fögnum því að hér sé skólastjórnendum gert heimilt að ráða inn kennaranema til allt að 
tveggja ára án auglýsingar. Eigi launað starfsnám á lokaári kennaranáms að festast í sessi er 
sérstaklega mikilvægt að skólastjórnendur hafi ofangreinda heimild.
Enn er nokkuð óljóst með hvaða hætti skólastjórnendur eigi að leggja mat á hæfni kennara 
hverju sinni, til að mynda við ráðningar kennara og þegar kennarar færa sig á milli skólastiga 
og/eða fagsviða. Við teljum að skýra þurfi betur hvaða lögformlega vægi lögverndun á 
starfsheitinu kennari hefði við þær breytingar sem frumvarpið felur í sér.

Master of Teaching (8. grein)
Lagt er til í 8. gr. frumvarpsins að háskólum verði gert kleift að skipuleggja kennaramenntun 
bæði á stigi 2.1 og 2.2. samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður. Þetta felur í 
sér að hægt yrði að bjóða upp á val á milli þess að vinna að 30 eininga rannsóknartengdu 
lokaverkefni á lokaári eða taka samsvarandi einingafjölda í námskeiðum, svokallaðan 
„kenndan master". Þetta skapar ákveðin tækifæri fyrir nemendur og verður góður valkostur. 
Verði frumvarpið að lögum skapast mikill sveigjanleiki í inntaki og skipulagi 
kennaramenntunar og að sama skapi er mikið traust sett á háskóla að tryggja gæði námsins 
og inntak þess. Kennaranemar munu hafa aukið svigrúm í sínu námi.

Útgáfa leyfisbréfa (9. gr)
Við teljum farsælt að Menntamálastofnun annist útgáfu leyfisbréfa á öllum skólastigum, 
meðal annars til að tryggja jafnræði í afgreiðslu umsókna um leyfisbréf.

Starfsþróun kennara og hlutverk háskóla
Menntun kennara er ævilöng þar sem aðstæður, viðfangsefni og aðferðir í skólastarfi taka 
sífelldum breytingum. Með einu leyfisbréfi til kennslu og auknum möguleikum kennara til að 
færa sig á milli skólastigi er gerð enn meiri krafa um möguleika kennara til starfsþróunar og 
endurmenntunar. Í því ljósi kemur á óvart hve lítil áhersla er lögð á hlutverk háskóla þegar 
kemur að starfsþróun kennara í frumvarpinu, þó töluvert sér rætt um mikilvægi starfsþróunar 
í greinargerðinni. Starfsþróun kennara felur meðal annars í sér að þeir bæti við sig frekari 
sérhæfingu sem er sérstaklega mikilvægt ef þeir vilja flytja sig á milli skólastiga.
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Nauðsynlegt er að skilgreina betur í lögum um menntun og ráðningu kennara hvert sé 
hlutverk háskóla þegar kemur að starfsþróun og símenntun kennara og annarra fagstétta í 
menntakerfinu. Háskólar gegna þýðingarmiklu hlutverki í starfsþróun kennara, einkum með 
formlegu námsframboði, stuðningi við skólaþróun, stuðningi við rannsóknir kennara og 
stjórnenda á eigin starfi, mati á verkefnum tengdum skólaþróun, rannsóknum á vettvangi og 
með vettvangi, ráðstefnum, þekkingarmiðlun og ýmiskonar ráðgjöf og handleiðslu.

Að lokum
Þá er rétt að minna á að Menntavísindasvið stendur að menntun fleiri mikilvægra fagstétta 
sem starfa ýmist innan skóla eða í nánu samstarfi við starfsfólk skóla, þ.e. þroskaþjálfar, 
tómstunda- og félagsmálafræðingar og uppeldis- og menntunarfræðingar. Innan þessara 
fagstétta býr mikil þekking og uppeldisleg sýn sem skiptir sköpum í lífi margra barna og 
ungmenna. Við þróun og mótun kennaranáms er mikilvægt að horft sé til þess að 
kennaranemar geti sótt valnámskeið víða að og þar með dýpkað þekkingu sína á ólíkum 
þroska- og námssviðum, sem og mismunandi aðferðum til að virkja og valdefla nemendur.

Við teljum mikilvægt að málið verði unnið í góðri samvinnu við háskóla sem mennta kennara, 
kennara á öllum skólastigum, sveitarfélög, skóla landsins og aðra hagaðila. Verði frumvarp 
þetta að lögum á vorþingi 2019 þá leggjum við til að háskólum verði gefið nægilegt svigrúm til 
endurskoðunar á kennaranámi í ljósi nýrra laga eða fram til haustsins 2021.

Fyrir hönd stjórnar Menntavísindasviðs,

Kolbrún Þ. Pálsdóttir

Forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands
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