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Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis

Efni: Umsögn Menntakerfisins okkar um tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu 
drengja í skólakerfinu, 481. Mál.

Við hjá Menntakerfinu okkar fengum umsagnarbeiðni frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis um 
tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu. Menntakerfið okkar 
trúir því að til þess að bæta stöðu drengja þarf menntakerfið að stuðla að áhugaverðu námsefni og 
sjálfsstyrkingu hjá nemendum sínum.

Að finna litla drenginn:

Mat Menntakerfisins okkar er að það þurfi að mæta hverjum einstaklingi á þeirra eigin forsendum, óháð 
kyni, til að byggja undir sjálfstraust þeirra og kosti. Til að bæta stöðu drengja í menntakerfinu þarf fyrst og 
fremst að þekkja drengi. Oft á tíðum sýna drengir það að þeim sé alveg sama, tilfinningaleysi eða jafnvel 
hörku en það er yfirleitt til þess að verja sjálfan sig, því innra með þeim er bara lítill drengur og það þarf að 
nálgast hann af virðingu. Þessi harka og tilfinningaleysi er bara vörn við vanlíðan. Þegar kennari nálgast þá 
búast þeir oft við fyrirlitningu, en þegar sá einstaklingur nálgast þá blíðlega og með skilning, opnast þeir 
hægt og rólega og í kjölfarið bæta þeir sig í námi hjá viðkomandi kennara.

Þegar drengir upplifa námsörðugleika kunna þeir gjarnan ekki að takast á við tilfinningarnar sem 
því fylgja, þeir stimpla sig vitlausa og að þeir geta einfaldlega ekki lært. Þegar þessar tilfinningar eru 
komnar á flug birtist það gjarnan í agaleysi og truflun í kennslutímum, sem fylgir þeim oft í gegnum alla 
þeirra skólagöngu. Því er mikilvægt að leita strax í rót vandans og takast á við vandann strax svo drengir 
verða einfaldlega ekki stimplaðir óþekkir og agalausir þar sem oft á tíðum er þetta óöryggi og vanmáttur 
tengt náminu. Byggjum upp unga fólkið sem sjálfstæða einstaklinga sem hafa rödd. Hvetjum þau til að nýta 
rödd sína og hlustum á það sem þau eru að segja okkur.

Að gera námsefnið áhugavert:

Námið þarf að vera uppbyggt á þann hátt að það skilji eftir sig þekkingu til framtíðar en ekki eingöngu 
þekkingu rétt fyrir próf. Það gagnast lítið að læra námsefni eins og minnispunkta sem krefst ekki beitingar 
á rökhugsun sem vekur ekki upp skilning nemenda á námsefninu. E f nemendur skilja ekki tilgang 
námsefnisins eða hvernig það gæti nýst þeim, vekur það ekki upp áhuga -  því væri gott að setja upp 
námsefni í raundæmi. Spurningin „Hvernig á að vekja áhuga drengja í nám i?“ er einfaldari en margir 
halda, hægt væri að setja námsefni upp á áhugaverðan hátt, t.d. að færa námsefni frá bókum yfir í tölvur,
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að vekja áhuga með því að færa það yfir í skemmtilegra form sem vekur áhuga eins og dæmi má nefna í 
tölvuleikja form.

Hægt væri einnig að vinna námsefni í samráði við grunnskólakrakka til þess að sjá til þess að það 
sé áhugavert, þegar það er verið að búa til nýtt námsefni þarf að líta langt til framtíðar. Við skorum á 
Menntamálastofnun að vinna námsefni í samráði við grunnskóla krakka sem hafa áhuga á málstaðnum.

Að grípa inn í strax:

Mikilvægt er að greina námsörðugleika sem fyrst og takast á við þá strax með virðingu gagnvart barninu 
svo það upplifi sig ekki vitlaust eða heimskt og fari að trúa því að það nái aldrei tökum á náminu. Það er 
mikilvægt að stytta þann tíma sem greiningar taka svo barnið og foreldrar þess séu ekki látnir vera í lausu 
lofti og biðstöðu á meðan. Á þessum tíma getur barnið mótast á þann hátt að það einfaldlega passar ekki 
inn í menntakerfið og nái aldrei tökum á náminu.

E f ekki er gripið inn í strax er barnið sífellt á eftir jafningjum sínum og vinna sig upp á þeirra stig 
sem getur tekið á tilfinningar barnsins. Því er mikilvægt að vera með tilbúin með viðeigandi ráðstafanir 
þegar greining liggur fyrir og grípa þessi börn sem fyrst, dæma þau ekki og stimpla heldur mæta þeim með 
virðingu og skilning.

Félagið þakkar fyrir að fá tillöguna til umsagnar. Menntakerfið okkar lýsa sig tilbúinn til samstarfs og 
ráðgjafar við gerð aðgerðaráættlunar verði þingsályktunartillagan samþykkt.
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