
 

 

Ný aðalnámsskrá framhaldsskóla 

Í menntamálaráðuneytinu stendur nú yfir vinna við undirbúning nýrrar aðalnámskrár fyrir framhaldsskóla 

sem byggist á grundvelli laga frá 2008.  Alþýðusambandið hefur fylgst vel með gerð námsskrárinnar og í 

framhaldi af því sent inn umsögn um drögin.  Í aðalnámsskrám er kveðið nánar á um útfærslu laga og 

reglugerða en þar birtist nánari útfærsla á þeirri mennta og skólastefnu sem birtist í lögunum.   Nú er verið 

að fara inná nýjar slóðir því gert er ráð fyrir því í nýju framhaldsskólalögunum að námsbrautarlýsingar 

færist yfir á framhaldsskólana, sem áður var á höndum ráðuneytisins. Nú er öllum skólum skylt að gefa út 

skólanámsskrá og er námsskrá í starfsnámi hluti af aðalnámskrá framhaldsskóla. Mikilvægt er að stíga 

varlega til jarðar og gæta þess að fullkomið gagnsæi ríki í allri þessari vinnu. 

Alþýðusambandið hefur sent inn athugasemdir um drög að aðalnámsskrá til menntamálaráðuneytisins 

sem lesa má hér.   

 

Reykjavík 20. janúar 2011 
 
Efni:  umsögn um drög að aðalnámsskrá framhaldsskóla – almenni hlutinn 
 
Víða er komið við í drögum að aðalnámsskrá framhaldsskólanna.   Verkið tekur mið af nýjum 

framhaldsskólalögum og fjallar einnig ítarlega um hugtök sem fylgja nýrri nálgun varðandi uppbyggingu 
náms á framhaldsskólastigi, „þekking, leikni, hæfni“ og „hæfniþrep“.  Tekið er fram að um drög er að ræða 
og að á þeim eigi eftir að gera breytingar, sbr. athugasemdir í upphafi. 

 
Mikilvægt er  varðandi allt starf framhaldsskólans að hafa  til hliðsjónar markmið ríkisstjórnar frá 2008 

um að ekki fleiri en 10% fólks á vinnumarkaði verði án viðurkenndrar starfs- eða 
framhaldsskólamenntunar árið 2020.  Í dag eru um 35% fólks á vinnumarkaði  án formlegrar menntunar 
að loknum grunnskóla eða um 45.000 manns, sem er eitt hæsta hlutfall í Evrópu og innan OECD (sjá 
viðauka 1). Það er ennþá alvarlegra er að þetta hlutfall lækkar mjög hægt. Þannig er hlutfall fólks á 
aldrinum 25 – 34 ára án formlegrar menntunar að loknum grunnskóla um 30% og brottfallið úr 
framhaldsskólanum liggur nærri 28%. Í þessu ljósi hlýtur eitt mikilvægasta verkefni framhaldsskólans að 
vera að takast á við og draga stórlega úr brottfalli nemenda. Mikilvægt er að aðalnámskrá 
framhaldsskólans endurspegli þetta markmið. Það sama ætti einnig að gilda um aðalnámskrá 
grunnskólans, enda sýna rannsóknir að rekja má brottfallið úr framhaldsskólanum að nokkru leyti til þess 
skólastigs. 

 
Aðalnámsskrá framhaldsskólans er mjög opin og skólum þar með gert kleift að hafa sína hentisemi 

þegar þeir semja sínar námsskrár.  Mikilvægt er að vandað verði til verka  við hverja námsskrá fyrir sig 
svo öll skilyrði aðalnámsskrár verði uppfyllt.  Þá verður sérstaklega að gæta að því  áður en ráðuneytið 
samþykkir  skólanámsskrár einstakra skóla að byggt verið á skýrum  viðmiðum. Sama gildir um allt starf 



framhaldsskólanna. Þar ber að leggja sérstaka áherslu á að framhaldsskólinn þjóni öllum nemendum, 
sem er mikilvæg forsenda þess að markmiðin 2020 náist.   

 
Í fyrirliggjandi drögum að aðalnámskrá fyrir framhaldsskólann er ekkert fjallað með beinum hætti um 

markmiðin árið 2020, eða hvernig framhaldsskólanum er ætlað að stuðla að þeim, hvorki gagnvart 
ungmennum á framhaldsskólaaldri eða fólki á vinnumarkaði með litla formlega skólagöngu. Þetta er mikill 
galli sem nauðsynlegt er að bæta úr áður en aðalnámskráin verður gefin út. 

Hér á eftir er til viðbótar bent á nokkur atriði   úr drögum að aðalnámskrá framhaldsskólans sem 
þarfnast endurskoðunar, lagfæringar eða nánari útlistunar: 

 
Vinnustaðanám og starfsþjálfun 
 
Í kafla 3.2.1. Nám og kennsluhættir starfsnáms á bls. 7 er fjallað um vinnustaðanám og starfsþjálfun 

sem hluta af starfsnámi.  Þar er mjög óskýr lýsing á markmiðum sem þarfnast nánari skýringar. Þar er 
m.a. reynt að gera stuttlega grein fyrir muninum á vinnustaðanámi og starfsþjálfun. Hér er farið mjög fljótt 
yfir sögu. Nauðsynlegt er að gera þessum þáttum betri skil. Það gildir bæði um það hver munurinn á 
þessu tvennu er og hvenær hvort formið um sig á við. Ekki er nægilega skýrt að vísa í reglugerðir um 
vinnustaðanám og starfsþjálfun nr. 697/2009 og 1103/2009.  Auk þess er tilgreint að ábyrgð nemenda sé 
misjöfn eftir því hvort um er að ræða vinnustaðanám eða starfsþjálfun en það er óhæfa að gerðar séu 
minni  kröfur til leiðsagnar og eftirlits með starfsþjálfunarnemendum en vinnustaðanámsnemendum. 
Einnig má benda á að í kafla 4.2. Framhaldsskólaeining er talað um að framhaldsskólaeiningar taki m.a. 
til starfsþjálfunar á vinnustað eða í skóla.  Hvernig á að meta einingarnar og hver gerir það ef starfsþjálfun 
er ekki nægilega útfærð og meira á ábyrgð nemenda í  vinnustaðanámi. 

 
Náms- og starfsráðgjöf 
 
Nú er það svo og hefur verið þannig síðustu ár,  að 96%  ungmenna fara beint í framhaldsskóla að 

loknu skyldunámi en  um 40% hafa ekki lokið framhaldsskólanámi við 22 ára aldur.  Engum blöðum er um 
það að fletta að samfélagið þarfnast fólks með fjölbreyttan bakgrunn.  Því  er nauðsynlegt að byggja upp 
jákvæð viðhorf  gagnvart ólíkum hæfileikum og virkni á ólíkum sviðum í skólunum.  Mikið er fjallað um 
hæfnisþrepin og hvað þau eiga að innihalda, þó mjög vítt og gæti reynst erfitt að meta getu 
einstaklinganna eftir hæfnisþrepum.   

 
Í þessum drögum virðist reynt að koma til móts við brottfallsnemendur með því að skipta upp í 

mismunandi hæfnisþrep og mismunandi námsgráður innan framhaldsskólans.   En það er erfitt að laga 
brottfall úr framhaldsskólum með orðum eins og fjölbreytni, hæfni, leikni eða fjölgun námsbrauta ef 
einungis bóknám til stúdentsprófs  er talið virðingarvert eins og bent er á í skýrslu frá Menntaþingi 2010 
sem haldið var 6. mars síðastliðinn. Auðvelt er að taka undir þá fullyrðingu. 

 
Í kafla 9.2.3. Þjónusta á bls. 24 er fjallað um rétt nemenda til að njóta náms- og starfsráðgjafar af 

aðilum sem uppfylla skilyrði laga um það efni. Þá segir að í skólanámskrá skuli markmið og stefna skóla 
lýst og hvernig skólinn ætli að rækja skyldur sínar. 

Hér mætti gjarnan fylgja mun ítarlegri leiðsögn um þetta efni ekki síst að setja lágmarksréttindi sem 
nemendur hefðu til þjónustu af þessu tagi og ákveðna frumkvæðisskildu skólanna. Mikilvægi 
stoðþjónustunnar er óumdeild og sýnir að ef nemendur fá réttan stuðning þá minnki það lýkur á brottfalli. 

 
Mat á starfsreynslu og raunfærni 
 
Í kafla 11.2 Mat á starfsreynslu og raunfærnimat er sagt að nemandi eigi þess kost að fá starfsreynslu 

metna í upphafi starfsnáms.  Ekki er fjallað um að meta aðra hæfni og leikni til að stunda almennt 
bóknám, að fá lífsreynslu og starfsreynslu metna þar.  Því er hið óformlega kerfi ekki metið og ekkert 
minnst á að önnur framhaldsfræðsla sé metin, t.d. ekkert minnst á námsskrár FRÆ sem 
símenntunarstöðvarnar eru að kenna eftir og eru viðurkenndar af menntamálaráðuneytinu. 

 



Fjallað er um mat á starfsreynslu og raunfærni og þar er vísað í reglur um þetta efni sem settar verða á 
grundvelli laga um framhaldsfræðslu. Ekki er hins vegar skýrt af efni textans á bls. 32 hvort skólum sé 
skylt að fara að þeim reglum, eða hvort þeir geti farið aðrar leiðir og þá hvaða. 

 
Námsmat 
 
Lögð er áherslu á mismunandi leiðir svo hægt sé að bjóða öllum nám við hæfi eins og kemur fram í 

lögunum og koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir.  Miðað við hvað aðalnámsskráin er „opin“ þá er 
námsmatskaflinn það ekki.  Það er talað um að koma til móts við mismunandi þarfir einstaklinganna á 
sem fjölbreyttasta hátt og nota fjölbreytta kennsluhætti.  Námsmatið er í engu samræmi við þau áform.  
Auka þarf fjölbreytni við námsmat og alls ekki einblína eingöngu á próf sem aðferð við mat. 

 
Skil á milli skólastiga 
 
Skólar og atvinnulíf gegna mikilvægu hlutverki í fræðslu sem leiðir til fullgildrar þátttöku í samfélaginu.   

Skörp skil hafa þó ætíð verið á milli formlegrar menntunar og vinnumarkaðar og samspil verið með 
mismunandi hætti.  Framhaldsskólar þurfa því nú sem aldrei fyrr að taka mið af og starfa með hliðsjón af 
menningu og atvinnulífi.   

 
5000 nemendur í framhaldsskólum landsins voru eldri en 25 ára og 430 eldri en 50 ára árið 2009.  Það 

segir sig sjálft að auka þarf fjölbreytileika og viðmið – kennsluhættir eru mismunandi og henta þeir sömu 
ekki endilega 25 ára og 16 ára. 

 
Í drögum Aðalnámsskrár er ekkert fjallað um að brúa bilið milli framhaldsskólanna og 

fullorðinsfræðslunnar – að gefa fólki annað tækifæri til náms eða samspil framhaldsskólans og 
framhaldsfræðslunnar.   Aðeins er fjallað um mismunandi þarfir og gera eigi öllum jafn hátt undir höfði.  

Kafli 10.1 Réttur nemenda til náms – þar er fjallað um þeir sem hafa lokið grunnskólanámi, hafa hlotið 
jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri, eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla.  
Þarfnast þetta ekki nánari skýringar?   

 
Í drögunum er boðað að fjalla eigi nánar um skil á milli framhaldsskólans og grunnskólans. Þá er einnig 

fjalla um skil á milli skólastiga, þ.e. framhaldsskólans og grunn- og háskólastigsins á bls. 28. Hér er 
mikilvægt að hafa í huga nýlega yfirlýsingu mennta- og menningarmálaráðuneytisins og aðila 
vinnumarkaðarins um þetta efni, þar sem segir m.a.: 

 
„Jafnframt eru aðilar sammála um að það verði tryggt að menntun og færni sem er metin innan 

framhaldsfræðslunnar verði viðurkennd innan framhaldsskólans og þeir sem þess óska geti bætt við 
menntun sína án hindrana.“ 

 
Það hlýtur að vera skýlaus krafa að í aðalnámskránni séu framangreind markmið áréttuð og fjallað um 

það hvernig á að vinna að framgangi þeirra. 
 

Eyrún Valsdóttir, 
deildarstjóri Fræðsludeildar ASÍ 

  



 
Viðauki 1 
 

Heimild: OECD: Education
at a Glance 2010

 
 
 
„ Samkvæmt skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD), sem byggð er á tölulegum gögnum 

frá Hagstofu Íslands, hafði 31% Íslendinga á aldrinum 25–64 ára ekki lokið formlegu námi umfram 
skyldunám árið 2005. Það ár var mannfjöldi á Íslandi á aldursbilinu 25–64 ára 150.400. Það lætur því 
nærri að 45 þúsund Íslendingar á þessum aldri hafi aðeins lokið grunnskólanámi árið 2005, en 60 þúsund 
manns hafi lokið framhaldsskóla eða viðbótarnámi og önnur 45 þúsund manns hafi háskólapróf. Það er 
einkenni á íslenskum vinnumarkaði að menntunarstig er lágt. 
    Þegar horft er til hlutfalls þeirra sem lokið hafa formlegu námi umfram skyldunám, er ljóst að 
menntunarstig hér á landi er jafnframt lágt í alþjóðlegum samanburði, þrátt fyrir að framlög til menntamála 
hafi vaxið mjög hratt síðustu árin og séu, sem hlutfall af þjóðarframleiðslu, meðal þess hæsta sem gerist 
innan OECD. Athyglisvert er þó í þessu samhengi að hlutfall þeirra sem hafa lokið háskólanámi er hærra 
á Íslandi en að meðaltali innan OECD- ríkja. Margt bendir til þess að hér á landi sé áberandi og mikill 
munur á menntunarstigi þjóðarinnar innbyrðis, og telja má að það geti haft áhrif á efnahagslegan vöxt. Oft 
er rætt um svokallað færnibil (e. skills gap) í þessu samhengi, en það hugtak vísar til mismunar á 
menntun og hæfni vinnandi fólks annars vegar og eiginlegra þarfa atvinnulífs fyrir slíka menntun og hæfni 
hins vegar. Bent skal á í þessu samhengi að hlutfall þeirra sem lokið hafi námi á framhaldsskólastigi hefur 
vaxið miklu hægar hér á landi en erlendis. Í lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, hefur verið leitast við 
að undirbúa framhaldsskólakerfið til að mæta ólíkum þörfum nemenda og atvinnulífs í menntunarlegu tilliti 
með því að leggja grunn að sveigjanlegra skipulagi náms, styttri námsbrautum og áherslu á verk- og 
starfsnám.“ 

 
Úr athugasemdum með frumvarpi til laga um framhaldsfræðslu 
 


