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Umsögn um þingsályktunartillögu á þingskjali númer 52 um breytingar á aðalnámskrá grunnskóla

153. löggjafarþing 2022-2023

Sendandi: Félag doktorsnema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Stjórn félags doktorsnema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands leggst eindregið gegn samþykkt 
tillögunnar. Heildartillagan snýr að innleiðingu hugmyndafræði verkefnisins Kveikjum neistann í 
aðalnámskrá grunnskóla. Tillagan inniheldur þrjá liði um breytingar á aðalnámskrá ásamt heildartillögu 
um að innleiða hugmyndafræði tiltekins þróunarverkefnis, og að við innleiðinguna verði haft samráð við 
bæði rannsóknarsetrið sem sér um verkefnið og samtök kennara.

Tillagan í heild sinni hljóðar svo:

„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."

Rök félagsins gegn heildartillögunni eru eftirfarandi:

• Um er að ræða þróunarverkefni til 10 ára sem hófst árið 2021. Einungis eitt ár er liðið af 
verkefninu og hafa engar niðurstöður verið birtar á fræðilegum vettvangi.

• Umrætt rannsóknarsetur hefur umsjón með verkefninu og framkvæmir einnig rannsókn á því. Í 
slíkum aðstæðum er sérstaklega mikilvægt að birtar niðurstöður séu ritrýndar af óháðum aðilum 
til að tryggja trúverðugleika og fræðileg heilindi.

• Þar sem rannsóknarverkefnið er styrkt beint af ráðuneyti og Samtökum atvinnulífsins hafa hvorki 
rannsóknaráætlun né aðrar fræðilegar forsendur verkefnisins verið metnar af til þess bærum 
aðilum. Það er andstætt því verklagi sem haft er þegar rannsakendur sækja um í opinbera 
samkeppnissjóði, t.d. Rannsóknarsjóð. Þá er ekki að finna rannsóknaráætlun opinberlega á vef 
verkefnisins og „grunnkenningar" eru settar stuttlega fram í fimm punktum án þess að geta 
nákvæmra heimilda eða veita skilgreiningar á lykilhugtökum. Þetta grefur verulega undan 
trúverðugleika rannsóknarinnar.

Liðir a og b leggja til að tilteknar aðferðir við lestrarkennslu og stöðumat í lestri verði innleiddar í 
aðalnámskrá. Það gengur gegn fagmennsku kennara að hendur þeirra séu bundnar af tilteknum 
kennsluaðferðum samkvæmt aðalnámskrá. Þá er ekkert sem bendir til annars en að kennarar velji nú 
þegar að nota þessar aðferðir við lestrarkennslu í bland við aðrar. Það má telja undarlegt að leggja til að 
yfirvald skuli hamla faglegu sjálfstæði kennara þegar kemur að vali á aðferðum við lestrarkennslu.

Liður c leggur til að hver nemandi fái áskorun miðað við færni. Ekki er rökstutt hvernig þetta er ólíkt því 
sem nú þegar er í aðalnámskrá grunnskóla um nám við hæfi hvers og eins (kafli 7.1) eða 2. gr. laga um 
grunnskóla. Þá má heldur færa rök fyrir því að með tillögum um að binda tilteknar kennsluaðferðir í lög 
sé gengið gegn markmiðum um að mæta þörfum nemenda með fjölbreyttan bakgrunn.
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Lagt er til að við innleiðingu sé haft samráð við bæði umrætt rannsóknarsetur og samtök kennara. Það 
hlýtur að teljast eðlilegt sem hluti af lýðræðislegu ferli að svo umfangsmiklar breytingar á aðalnámskrá 
séu unnar í samráði við samtök kennara. Við það má bæta að það er undirstaða lýðræðislegra kerfa að 
breytingartillögur af þessu tagi séu unnar í víðtæku samráði við hagsmunaaðila, í þessu tilviki m.a. bæði 
fagfólk úr skólasamfélaginu sem og fræðafólk á sviði menntavísinda.

Fyrstu niðurstöður verkefnisins Kveikjum neistann virðast lofa góðu og það er gleðilegt að kennarar og 
starfsfólk sem tekur þátt af hugsjón og metnaði upplifi ánægju og árangur eftir fyrsta vetur verkefnisins. 
En þegar kemur að rannsóknum og hagnýtingu þeirra er nauðsynlegt að rýnt sé í aðferðir og niðurstöður 
á gagnrýninn hátt. Í menntavísindum líkt og öðrum vísindum þurfa rannsóknaraðferðir að vera 
nákvæmlega útskýrðar. Mælitæki og annar fræðilegur bakgrunnur þurfa að liggja skýr fyrir svo skilja 
megi niðurstöður og meta yfirfærslugildi. Þar sem þessi grundvallaratriði rannsókna liggja ekki fyrir í 
þessu nýhafna þróunarverkefni, sem þó er styrkt af opinberu fé, eru mjög veikar forsendur fyrir því að 
innleiða aðferðir verkefnisins í aðalnámskrá. Því er það mat undirritaðra að hafna skuli tillögunni.

Virðingarfyllst fyrir hönd félags doktorsnema við Menntavísindasvið: 

Flora Tietgen, formaður og doktorsnemi

Jóhann Örn Sigurjónsson, stjórnarmeðlimur og doktorsnemi

Elizabeth Bik Yee Lay, stjórnarmeðlimur og doktorsnemi

Adam Janusz Switala, stjórnarmeðlimur og doktorsnemi

Ingibjörg Jónsdóttir Kolka, stjórnarmeðlimur og doktorsnemi


