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Tillagan felur í sér þrjá stafliði en einnig heildartillögu um að innleiða tiltekna 
hugmyndafræði og um samráð við tiltekið Rannsóknarsetur við Háskóla Íslands, auk samráðs 
við samtök kennara. Tillagan er því rauninni sex atriði.

Tillagan er þannig:
„Alþingi ályktar að fela mennta- og barnamálaráðherra að innleiða hugmyndafræði 
verkefnisins Kveikjum neistann og gera eftirtaldar breytingar á aðalnámskrá grunnskóla:

a. Að leggja áherslu á bókstafa-hljóðaaðferð við lestrarkennslu.
b. Að innleiða í stað leshraðamælinga stöðumatspróf með bókstafa-hljóðaaðferð, 

lesskilningspróf og mat á skriflegum texta.
c. Að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir miðað við færni.

Við innleiðingu framangreindra breytinga verði haft samráð við Rannsóknarsetur um 
menntun og hugarfar og samtök kennara."

Ég tel að slík tillaga sem heild gangi gegn fagmennsku kennara, sem meðal annars felur í sér 
að ákveða hvaða aðferðir við kennslu og námsmat henta hverju sinni.

Stafliðir a og b fela það sérstaklega í sér kennarar og skólar geti ekki valið aðferðir sem henta 
nemendum skólans.

Flutningsmaður, Eyjólfur Ármannsson, lét sér verða tíðrætt um alþjóðlega viðurkenndar 
aðferðir. Mjög margar kennsluaðferðir og aðferðir við skólaþróun eru ekki séríslensk 
fyrirbæri. Það gildir einnig um Byrjendalæsi sem kom til umræðu, fyrst í andsvari Björns 
Levís Gunnarssonar, og fékk dóminn „drasl" sem Björn dró til baka í umræðum um 
fundarstjórn, en Eyjólfur stóð við. Byrjendalæsi er eins og ég skil það ekki síst 
skólaþróunaraðferð og er sem slík byggð á viðurkenndum aðferðum við innleiðingu nýjunga 
í skólastarf. En ég væri ekki hrifinn af því að fá tillögu, til dæmis frá þingmönnum í 
Norðausturkjördæmi, um að mæla fyrir um að nota þá aðferð í aðalnámskrá.

Grunnskólar eiga að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga samkvæmt 
aðalnámskrá eins og Elsa Lára Arnardóttir varaþingmaður tók fram í andsvari. Ég fæ ekki séð 
að í staflið c um „áskoranir miðað við færni" felist neitt annað en það sem þegar er í 
námskrá, aðeins þrengra orðað.

Í tillögunni er einnig mælt fyrir um að haft verði samráð við tiltekið rannsóknarsetur. 
Heppilegra er að fræðsluyfirvöld, skólar og kennarar geti valið við hvaða fræðafólk í 
háskólunum og annars staðar haft er samráð við. Sem betur fer er af mörgu að taka.

Er „bókstafa-hljóðaaðferð við lestrarkennslu" góð aðferð? Um það virðist nokkur eining 
meðal kollega minna sem hafa þekkingu á lestrarkennslu. Ýmsar aðrar kennsluaðferðir og 
skólaþróunaraðferðir er ekki jafneinfalt að rannsaka og niðurstöður því ekki jafnafgerandi 
þótt gríðarlega mikið sé til af rannsóknum á kennslu svo og yfirlitsrannsóknum um þær 
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rannsóknir. Hirsh og félagar skoðuðu nýlega (sjá tilvitnun neðst) þessi rannsóknayfirlit. Þau 
völdu 25 mest ívitnuðu rannsóknayfirlitsgreinarnar frá þremur tímabilum á árunum 1980 til 
2017, með mesta þéttleikanum næst okkur. Tvær meginspurningar virtust vera til 
umfjöllunar - Í lauslegri þýðingu minni: Hefur tiltekin nálgun að kennslunni áhrif á nám og 
frammistöðu nemendanna? Hvað og hvernig geta aðrir lært frá þeim rannsóknum sem hefur 
verið lokið við? Þau benda sérstaklega á tiltekinn vanda við rannsóknir á kennslu að erfitt 
getur verið að taka tillit til umhverfisþátta, það er hver er staðurinn og stundin. En einnig á 
þann vanda að margar kennsluaðferðir eru yfirgripsmiklar og flóknar, úthugsaðar af hálfu 
kennaranna, og erfitt getur verið að einangra hvað í kennslunni það er sérstaklega sem hefur 
mestu áhrifin.

Það er gleðilegt að Kveikjum neistann-verkefnið í Vestmannaeyjum lofi góðu. En getur verið 
að það sé staðurinn og stundin og stuðningurinn, fjárhagslegur sem annar, sem þetta 
skólaþróunarverkefni fær sem hefur áhrif, ekki síður en það sem fram kemur í stafliðum og a 
og b?

Ég tel að með þingsályktunartillögunni í heild sé verið að gera lítið úr fólki í skólakerfinu sem 
hefur þekkingu og bakgrunn til að ákveða hvaða aðferðir eru notaðar hverju sinni, eins og 
Elsa Lára Arnardóttir benti einnig á í andsvari sínu, „ríkisaðferð" eins og hún orðaði það.

Hið eina sem ég get tekið undir í tillögunni er að haft sé samráð við samtök kennara. En ef 
ekkert annað nothæft er eftir í tillögunni er kannski óþarfi að samþykkja það sérstaklega á 
Alþingi. Ég tel því að það eigi að hafna tillögunni.
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