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

Sendandi: Skólamálanefnd Skólastjórafélags Íslands

Tillaga til þingsályktunar um breytingu á aðalnámskrá í grunnskóla
Í þessu skjali má sjá umsögn skólamálanefndar Skólastjórafélags Íslands vegna 
þingsályktunartillögu um breytingu á aðalnámskrá grunnskóla.

Liður A: Að leggja áherslu á bóksafa- hljóðaaðferð við lestrarkennslu.
Við höfnum þessari tillögu.
Hljóðaaðferð hefur verið ríkjandi kennsluaðferð í lestri á Íslandi mjög lengi og nær allir skólar 
á Íslandi eru að nota hana að einhverju marki. Hljóðaaðferð 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. Margir skólar á Íslandi hafa á undanförnum árum innleitt samvirka 
aðferð í lestrarkennslu þar sem er lögð áhersla á nálgast lestrarkennslu ekki aðeins út frá 
tæknilegum þáttum heldur einnig merkingu og miðlun.

Liður B: Að innleiða í stað leshraðamælinga stöðumatspróf með bókstafa-hljóðaaðferð, 
lesskilningspróf og mat á skriflegum texta.
Við höfnum þessari tillögu.
Kennarar þurfa að fylgjast með framförum barna í lestri og lesskilningi með ýmsum leiðum. 
Leshraðapróf MMS hafa þjónað þeim tilgangi að mæla leshraða og framvindu hvers barns. 
Próf MMS er staðlað þannig að sett hafa verið fram viðmið um hlutfallslegan fjölda barna 
sem skv. stöðlun ættu að ná mismunandi þrepum, en það er ekki ætlast til að allir nái þriðja 
þrepi. Rannveig Oddsdóttir lektor við HA og Freyja Birgisdóttir dósent við Sálfræðideild HÍ 
hafa bent á að ekki sé raunhæft að skipta þeim prófum sem nú eru notuð út fyrir 
„stöðumatspróf með bókstafa-hljóðaaðferð", enda er það próf ekki staðlað og metur 
einungis þekkingu barna á stöfum og hljóðum og hvort þau eru farin að geta tengt saman 
stafi/hljóð í lestri á einföldum texta. Lesfimi er ekki fullþróuð þegar þeirri færni er náð og því 
mikilvægt að geta fylgst með framvindunni áfram. Lesfimipróf og önnur matstæki nýtast þar. 
Verið er að mæla framfarir barna í lesskilning og ritun í skólum landsins þótt niðurstöður 
þeirra mælinga séu ekki sendar til mms í miðlægan grunn. Til hefur staðið hjá mms að þróa 
stöðluð matstæki til að meta lesskilning og ritun, en vinnan við prófagerðina hefur tafist. Við 
hvetjum ráðamenn til að veita því verkefni brautargengi.

Liður C: Að leggja áherslu á að hver nemandi fái áskoranir miðað við færni.
Við höfnum þessari tillögu.
Það að hver nemandi fái áskoranir miðað við færni er bundið í lög nú þegar. Það kemur fram 
í Aðalnámskrá(kafla 7.1.} að nám skuli vera við hæfi hvers og eins nemanda og að það skuli 
fara fram í hvetjandi námsumhverfi þar sem hann finnur til öryggis og fái notið hæfileika 
sinna. Starfsfólk skóla leggur sig fram um þennan þátt og ekki síður þegar kemur að 
lestrarnámi en öðru námi. Það að lögfesta eina kennsluaðferð í lestri dregur úr líkum þess að 
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nemendur fái nám og áskoranir við hæfi. Það að nota fjölbreyttar leiðir til að styðja 
nemendur við nám sitt, vÍkka sjóndeildarhringinn, leyfa þeim að leika sér með hugtök og 
orð, segja þeim sögur og leyfa þeim að rannsaka gefur börnum kost á að fá áskoranir miðað 
við færni.

Niðurstaða:
Að framansögðu hafnar skólamálanefnd Skólastjórafélags Íslands því alfarið að 
hugmyndafræði verkefnisins Kveikjum neistann verði innleidd Í aðalnámskrá grunnskóla. 
Nauðsynlegt er að veita skólum og fagfólki frelsi til að ákvarða út frá stöðu nemenda þær 
fjölbreyttu leiðir sem mæta þörfum barna og veita þeim áskoranir við hæfi. Að sama skapi er 
nauðsynlegt að veita starfsþróun kennara og skólastjórnenda góðan stuðning.

Kveikjum neistann er verkefni sem hefur verið í þróun í skamman tíma og samanburður ekki 
raunhæfur. Aðeins er búið að innleiða verkefnið í einum árgangi í einum skóla. 
Nemendahópurinn er lítill og matstækin óskýr. Ekki hefur verið sýnt fram á árangurinn með 
samanburðarrannsókn. Verulegt fjármagn hefur verið sett í þetta verkefni og að sögn 
forsvarsmanna á enn eftir að ljúka við fjármögnun á áframhaldandi þróun í Vestmannaeyjum. 
Við hvetjum Vestmannaeyinga til að halda áfram á sinni vegferð og skoða árangurinn með 
samanburðarrannsóknum. Vafalaust getur margt lærst af verkefninu, en að færa það inn í 
aðalnámskrá grunnskóla á þessum tímapunkti er fullkomlega óraunhæft.

Að lokum viljum við hvetja kjörna fulltrúa til að kynna sér þessi fræði vel áður en lengra er 
haldið. M.a. er vert að horfa til fleiri sjónarmiða en þeirra sem standa að baki Kveikjum 
neistann. Við hvetjum hlutaðeigandi m.a. til að lesa greinina Kveikjum neistannJ aJllai skólai? 
eftir Rannveigu Oddsdóttur, lektor á hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri en í 
lokaorðum hennar segir:

Umrædd tillaga ber vott um mikla vanþekkingu á skólastarfi og læsismenntun og 
hvaða leiðir eru árangursríkar til að styðja við og efla skólastarf. Í stað þess að 
grípa á lofti hálfþróaðar aðferðir ættu ráðamenn að horfa til þess að styðja við 
þá faglegu umgjörð sem skólastarf þrífst innan, svo sem með því að efla 
rannsóknir og styrkja þær stofnanir sem styðja við faglegt skólastarf.
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