
Umsögn vegna þingsályktunartillögu á þingskjali 52 um breytingar á aðalnámskrá

153. löggjafarþing

Sendandi: Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og 
forstöðumaður Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs.

Undirrituð leggst eindregið gegn samþykkt tillögunnar og fyrir því liggja margvísleg rök sem 
tíunduð eru hér, fyrst um einstaka liði í tillögunni og síðar um tillöguna almennt.

1. Liður a: Áhersla á bókstafa- og hljóðaaðferð hefur verið ríkjandi aðferð í íslenskum 
skólum í marga áratugi. Þetta er vel þekkt aðferð og mikið rannsökuð í gegnum tíðina 
og þykir henta vel flestum nemendum en ekki öllum. Aðferðin felur það í sér að farið 
er frá eind til heildar, þ.e. börnin byrja á að læra einstaka bókstafi og hljóð sem þau 
síðan tengja saman í orð og setningar. Aðrar aðferðir hafa lagt áherslu á farið sé frá 
heild til eindar, þ.e. byrjað á að efla skilning og áhuga á texta og farið þaðan einstaka 
bókstafi og hljóð. Undir þessa nálgun heyra nokkrar aðferðir. Misjafnt er eftir 
nemendum hvor leiðin hentar betur, en Ijóst er að hvorug leiðin ein og sér mun skila 
þeim árangri sem sóst er eftir. Vert er þó að benda á vinsæla nálgun sem þróuð var 
við Háskólann á Akureyri, Byrjendalæsi, þar sem lögð er áhersla að sameina báðar 
þessar nálganir. Sú leið er vel undirbyggð fjölmörgum menntarannsóknum á læsi, 
læsiskennslu og innleiðingu farsælla umbóta í skólastarfi (sjá t.d 

). 
Byrjendalæsi hefur ekki notið sannmælis í umræðum á Alþingi um umrædda 
þingsályktunartillögu. Þingmönnum er bent á að kynna sér fjölbreytt efni sem birst 
hefur um þessa nálgun.

https://sites.google.com/view/byrjendalaes/byrjendalæsi/árangursrík-læsiskennsla

Mikilvægt er að kennarar hafi svigrúm til að meta þarfir sinna nemenda og til að velja 
þær leiðir í kennslu sem henta best færni þeirra hverju sinni og því fráleitt að festa í 
aðalnámskrá eina aðferð umfram aðra.

2. Liður b: Tekið er undir mikilvægi þess að námsmatsaðferðir séu fjölbreyttar. 
Svokölluðum lesfimisprófum (hraðaprófum) er ætlað að meta færni nemenda m.a. í 
umskráningu. Í íslenskum leik- og grunnskólum eru notuð fjölmörg önnur 
greiningartæki til að meta hugtakaþekkingu, orðaforða, lesskilning, færni í ritun 
o.s.frv. Ekki væri hjálplegt að hætta að nota lesfimiprófin, sem meta eina af 
grunnstoðum læsis, heldur ætti að leggja áherslu á að auka framboð á góðum 
stöðuprófum og öðrum verkfærum sem kennarar geta valið að nýta til að meta stöðu 
sinna nemenda.

3. Liður c: Rétt er að benda flutningsmönnum tillögunnar á að samkvæmt íslenskum 
lögum og reglugerðum eiga nemendur að fá menntun við hæfi hvers og eins, þar með 
talið áskoranir við hæfi. Nægir þar að lesa lög um grunnskóla og aðalnámskrá auk 
menntastefnu 2030 og menntastefnur sveitarfélaga. Ekki skal því haldið fram að þetta 

https://sites.google.com/view/byrjendalaes/byrjendal%25c3%25a6si/%25c3%25a1rangursr%25c3%25adk-l%25c3%25a6siskennsla


markmið hafi náðst en að lögfesta eina kennsluaðferð umfram aðra vinnur á móti og 
dregur úr líkum þess að það takist.

4. Af lýsingum á verkefninu Kveikjum neistann og í máli forsvarsmanns þess í fjölmiðlum 
er óljóst hvaða nýjungar felast í verkefninu og þeirri hugmyndafræði sem að baki 
liggur. Þær aðferðir sem kynntar eru þar til sögunnar eru vel þekktar í íslensku 
skólastarfi, sbr. það sem kemur fram hér að framan um hljóðaaðferð í lestrarkennslu, 
40 mínútna kennslustundir og hlé á milli (gjarnan nefnt frímínútur), kennsla í list- og 
verkgreinum, hreyfing í skólum svo eitthvað sé nefnt.

5. Ekki hefur verið sýnt fram á árangur af verkefninu sem gefur tilefni til útbreiðslu þess, 
a.m.k ekki á þessu stigi, þvert á það sem fullyrt er í greinargerðinni. Fullyrðingar þar 
um eru byggðar á afar veikum forsendum, svo ekki sé sterkar að orði kveðið. Þar er 
stuðst við stöðumat sem einungis er notaði í þessum eina skóla og enginn 
samanburður fyrirliggjandi, hvorki við aðra árganga innan skólans né við hópa 
nemenda í öðrum skólum.

6. Vísindalegur grunnur verkefnisins er jafnframt veikur, andstætt við það sem fullyrt er 
í greinargerð með tillögunni. Verkefninu hefur verið úthlutað háum fjárhæðum frá 
ýmsum aðilum, hærri en þekkist í sambærilegum íslenskum verkefnum, án þess að 
hafa farið í gegnum umsóknarferli samkeppnissjóða. Slíkt er alger undantekning hér á 
landi og þýðir að vísindalegt gildi verkefnisins hefur aldrei verið metið af til þess 
bærum aðilum. Hugakið menntarannsókn á því ekki við í þessu tilviki.

Að framansögðu er ekki hægt að mæla með að verkefnið Kveikjum neistann verði innleitt 
með lögum í íslenska skóla. Það er í raun óskiljanlegt að verkefni sem engin reynsla er komin 
á og byggir á svo veikum faglegum og vísindalegum forsendum, sé komið á þetta stig. Með 
þessu er ekki verið að efast um að kennarar við Grunnskólann í Vestmannaeyjum annist 
kennsluna bæði af alúð og þekkingu og muni ná árangri með sína nemendur, eins og margir 
kennarar í íslenskum skólastofum gera. Heldur er verið að benda á, að þótt áskoranir í 
íslensku skólastarfi séu margar, þá er þessi tillaga sem hér er sett fram mjög ólíkleg til að 
leggja eitthvað af mörkum til að mæta þeim.
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