
Umsögn um þingsályktunartillögu á þingskjali nr. 52 um breytingar á aðalnámskrá grunnskóla.

Umsagnaraðili: Rósa Eggertsdóttir, BA í sérkennslufræðum, MEd í kennslufræði með áherslu á fagþróun 
kennara; fyrrum kennari og sérfræðingur við Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri.1

Dagsetning umsagnar: 31. október 2022.

Þingmál: Þingsályktunartillaga, þingskjal 52 á 153. löggjafarþingi 2022-2023. Um breytingar á aðalnámskrá 
grunnskóla. Tillagan er endurflutt óbreytt frá fyrra ári og var þá skráð sem þingskjal 796 — 562. mál.

Flutningsmenn: Eyjólfur Ármannsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Guðmundur Ingi Kristinsson, Helga Þórðardóttir, 
Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson. Eyjólfur Ármannsson talar fyrir tillögunni. Hún er svohljóðandi:

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.

Álit samandregið:

> Niðurstaða mín er að umrædd þingsályktunartillaga standi á slíkum brauðfótum að henni 
beri að hafna.

> Tillagan og greinargerð með henni einkennast af vanþekkingu á læsisfræðum og 
læsiskennslu, slökum rökstuðningi, rangfærslum og mótsögnum.

Hér á eftir nefni ég nokkrar ástæður fyrir þessu áliti:

• Með tillögu sinni vilja flutningsmenn binda hljóðaaðferðina, sem þeir kalla bókastafa- og 
hljóðaaðferð, í aðalnámskrá. Með því lýsa þeir vantrausti á störf kennara og annars fagfólks 
skólanna. Forræðishyggja stjórnmálamanna er óviðeigandi þegar þeir telja sig vita betur en 
fagfólk í menntamálum.

• Tillagan gerir ráð fyrir að mennta- og barnamálaráðherra standi fyrir innleiðingu verkefnisins 
Kveikjum neistann, breyti aðalnámskrá þar um og feli svo Rannsóknarsetri um menntun og 
hugarfar að standa fyrir innleiðingu í skóla, stunda þróunarstarf og að því virðist eiga sjálft að 
meta árangurinn af eigin starfi (sbr. vef Rannsóknarseturs um menntun og hugarfar (RMH) . Það 
er andstætt því verklagi sem haft er við þegar rannaskendur sækja um styrki frá opinberum 
aðilum (t.d. Rannís). Það væri með ólíkindum ef ein rannsóknarstofnun, sem að hluta til er 
kostuð af hagsmunasamtökum, fengi á slíkum grunni einkaleyfi á verkefni sem allir skólar þyrftu 
að taka þátt í. Athyglisvert er að ekki skuli fylgja þessu verkefni aðgengileg þróunaráætlun, 
framkvæmdaáætlun eða fjárhagsáætlun.
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1 Sendandi hefur leitt þróunarstarf um læsi í fjölda skóla, samið ein eða með öðrum efni um læsi fyrir nemendur og kennara, 
t.d. Fluglæsi, Lexía fræðbók um leshömlun, Hljóðskraf Bytjendalæsi, Orðarún staðlað lesskilingspróf fyrir 3.-8. bekk, Lesmál 
fyrir 2. bekk og Hið ljúfa læsi (2019).
2 Rannsóknarsetur um menntun og hugarfar. Slóð: http://rmh.is
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• Í greinargerð er hljóðaaðferðin / bókastafa- og hljóðaaðferð sögð vera ný nálgun í lestrar- 
kennslu. Það er beinlínis rangt. Hljóðaaðferðin er einmitt sú aðferð sem þorri núlifandi Íslendinga 
hefur lært að lesa eftir. Það eru 114 ár frá fyrstu íslensku skrifum um þessa aðferð, þ.e. árið 
19083. Frá og með fjórða áratug síðustu aldar og næstu þrjátíu árin þar á eftir kenndi Ísak 
Jónsson öllum kennaranemum hljóðaaðferðina. Allar götur síðan hafa kennaranemar fengið 
kennslu í aðferðinni. Því skal haldið til haga að formleg kennsla stafs og hljóðs , þ.e. umskráning, er 
ekki bundin við hljóðaaðferðina heldur allar aðferðir sem teljast til eindaraðferða og samvirkra 
aðferða.

• Í greinargerð með þingsályktunartillögunni er rætt um góðan árangur verkefnisins Kveikjum 
neistann. Fyrstu tölur sýna ... að 93,6% barna í 1. bekk gátu „brotið lestrarkóðann" strax í janúar og 
78% gátu lesið setningar með stórum stöfum. Þar segir að markmið KN sé að 80-90% barna séu 
fulllæs eftir 2. bekk.

Umskráningarfærni er nauðsynleg hverjum lesara. Umskráningin sjálf er þó einungis anddyri læsis. 
Hugtakið „fulllæs" vekur undrun. Mér er til efs að læsisfræðingar, kennarar og annað fagfólk á 
þessu sviði geti tekið undir að liðleg og örugg umskráning sé samheiti við hugtakið „fulllæs".

Vitað er að mörg börn búa yfir stafaþekkingu fyrir skólabyrjun og sum lesa. Hafi kennarinn haldið 
sig við þröngan veg hljóðaaðferðarinnar hafa börnin eingöngu lesið orð samsett úr stöfum sem 
formlega höfðu verið kenndir. Það er því ekki hægt að fullyrða um framangreindan árangur nema 
sýna fram á hverjar framfarir barnanna voru frá fyrsta degi í skóla og fram í janúar.

Þessi tillaga var fyrst lögð fram s.l. vor áður en skóla lauk og er hér flutt óbreytt. Það hefði verið 
ómaksins vert að uppfæra tölur um árangur við lok 1. bekkjar.

Það vekur undrun að flutningsmenn skuli hafa svo mikla trú á að KN verkefnið geti breytt og bætt 
árangur nemenda læsi eftir fjögurra mánaða starf í 1. bekk.

• Flutningsmenn tillögunnar telja að ríkjandi lestrarkennsluaðferðir í grunnskólum skili ekki nógu 
góðum árangri og þörf sé á aðgerðum til að bæta hann. Það vill svo til að ríkjandi 
lestrarkennsluaðferð í grunnskólum (sem ekki skilar nógu góðum árangri skv. FF) er einmitt 
hljóðaaðferðin, sbr. úttekt Félagsvísindastofnunar HÍ, 2009.  Langflestir núlifandi Íslendingar hafa 
lært að lesa með hljóðaaðferðinni.
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• Fyrsta flutningsmanni er tíðrætt um slakan árangur íslenskra ungmenna á PISA prófum og telur 
að vandinn verði leystur með hljóðaaðferðinni. Ég veit ekki til þess að rannsóknir hafi verið 
gerðar á hugsanlegum tengslum árangurs í lestri í 1. og 2. bekk og gengi unglinga á PISA prófum 
eða við lok 10. bekkjar.

• Fyrsti flutningsmaður telur að Íslendingar þurfi ekki að finna upp hjólið og þróa sínar eigin 
aðferðir. Nær væri að læra af fremstu vísindamönnum á þessu sviði úti í heimi. Samt sem áður á 
KN að vera þróunarverkefni en þess ekki getið hvað eigi að þróa. Er ekki einhver mótsögn í þessu?

• Í greinargerð og í framsögu er ítrekað lögð áhersla á ..."að skipuleggja lestrarkennslu til 
samræmis við nýjustu þekkingu og vísindi".Engar tilvísanir eru þó í þessa nýjustu þekkingu og 
engin lykilhugtök sem varða hana eru skilgreind.

3 Jón Þorkelsson. (1908). Hópkennsla. Skólablaðið 2(18), 69-70. Slóð: 
https://tangs.is/page/2339000?iabr=on#page/n0/mode/1up
4 Auður Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson.
(2009). Staða lestrarkennslu íslenskum grunnskólum. Reykjavík: Félagsvísindastofnun HÍ.
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Ennfremur segir í framsögu ... „þetta er nákvæmlega það sama sem aðrar þjóðir hafa gert, þ.e. 
að nota bókstafa- og hljóðaaðferðina ... Bretar innleiddu þetta [bókstafa- og hljóðaaðferðina] 
eftir að rannsóknir sýndu í ákveðinni skýrslu ...“.

Hér er farið rangt með því Bretar eiga ekki sameiginlega námskrá. Englendingar, Skotar5 og 
Wales-búar6 semja hver sína námskrá. Við snögga skoðun á skosku og velsku námskránum um 
læsi verður ekki séð að hendur kennara séu bundnar varðandi val á kennsluaðferðum. Hitt er rétt 
að Englendingar hafa bundið hljóðaaðferðina í námskrá. Árangur þess hefur þó verið dreginn í 
efa því nú liggja fyrir niðurstöður nýrrar umfangsmikillar rannsóknar á mismunandi aðferðum við 
læsiskennslu sem gerð var í Englandi (Wyse og Bradbury, 2022)7. Þær styðja alls ekki þessar 
fullyrðingar flutningsmanna. Megin niðurstöður rannsóknarinnar benda þvert á móti til þess að:

• samvirkar kennsluaðferðir í lestri skili mestum árangri. Þá fer kennsla á sambandi stafs og 
hljóðs og annarra mikilvægra þátta fram í tengslum við merkingarbæra texta (e. whole 
texts).

• ólíklegt sé að sami árangur náist þegar umskráning er kennd aðgreind frá 
merkingarbærum texta.

Flutningsmenn fullyrða einnig að önnur lönd hafi sett ákvæði í sínar námskrár um notkun 
hljóðaaðferðar í lestrarkennslu. Í rannsókn Wyse og Bradbury segir aftur á móti að „önnur lönd" 
noti samvirkar aðferðir eða heildaraðferðir. Það verður ekki annað séð en að fullyrðingar 
flutningsmanna um aðferðir sem þjóðir í kringum okkur nota við læsiskennslu standist ekki 
skoðun.

Virðingarfyllst,

Rósa Eggertsdóttir

Fyrrum kennari og sérfræðingur við Háskólann á Akureyri.

5 Curriculum for exellence: Literacy and English. Principle and practice. Slóð: 
https://education.gov.scot/Documents/literacy-english-pp.pdf
6Draft Curriculum for Wales 2022: Humanities Languages, Literacy and Communication. Slóð:
https://hwb.gov.wales/storage/4373f5ea-f77e-4b10-a20f-4b06eb02f6a0/draft-statutory-guidance-languages-literacy-and-  
communication.pdf
7 Wyse, D. og Bradbury, A. (2022). Reading wars or reading reconciliation? A critical examination of robust research 
evidence, curriculum policy and teachers' practices for teaching phonics and reading. British Educational Research 
Association. https://doi.org/10.1002/rev3.3314

Sjá einnig umfjöllun um rannsóknina í Guardian 19. janúar 2022. Slóð:
https://www.theguardian.com/education/2022/jan/19/focus-on-phonics-to-teach-reading-is-failing-children-says-  
landmark-study?fbclid=IwAR30JgUGS590WyYwLXJFU1ky7LCfGwk168o7i3-28V0B3cY0BHYVyttBNvU
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