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Ágæti lesandi!
Menntun er au›ur sem aldrei ver›ur frá neinum tekinn. Hvert sem vi›
förum og hva› sem vi› gerum búum vi› ætí› a› gó›ri menntun. Hefur flú

b e tr i

velt flví fyrir flér a› sex ára barn sem hefur skólagöngu næsta haust, l‡kur
ekki framhaldsskóla fyrr en ári› 2011 e›a 2012 ? Á næstu 13 e›a 14 árum
ver›a miklar breytingar, meiri en okkur grunar. Gó› menntun er besta
gjöfin til skólabarnsins ef vi› viljum búa fla› vel undir n‡ja öld. Í nútímalegu flekkingarfljó›félagi er menntun ævistarf.
Árlega eru 110 til 120 flúsund Íslendingar vi› einhvers konar nám. Réttur
fleirra allra er a› fá enn betri menntun í enn betri skólum. fia› er skylda

Enn

mín sem menntamálará›herra a› tryggja flennan rétt. Me› fla› í huga
kynni ég megindrætti n‡rrar skólastefnu í flessu riti. Efnivi›inn í hana
sæki ég til fjölda fólks. Hún er mótu› innan ramma n‡rrar löggjafar um
skólastigin fjögur, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla, sem
sett hefur veri› á undanförnum árum.
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Gó› menntun er
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besta gjöfin
til skólabarnsins ef

Hin n‡ja skólastefna birtist í einstökum atri›um í a›alnámskrám
grunnskóla og framhaldsskóla. Lokaáfangi vi› ger› fleirra er a› hefjast og
flær líta dagsins ljós hausti› 1998. Námskrárnar koma til framkvæmda stig
af stigi og fleim ver›ur fylgt vel eftir til a› tryggja nau›synlegar umbætur

vi› viljum búa fla›

í skólastarfi. Menntun kennara mun taka mi› af námskránum og gera flarf

vel undir n‡ja öld.

átak til a› tryggja endurmenntun fleirra í samræmi vi› n‡jar kröfur. Öflugt

Í nútímalegu
flekkingarfljó›félagi
er menntun ævistarf.

átak vi› ger› námsgagna er einnig kn‡jandi. N‡ námsgögn ver›a a›
endurspegla áherslur n‡rra a›alnámskráa. Undirbúningur flessara verkefna
er flegar hafinn í menntamálará›uneytinu.
fiótt skylda menntayfirvalda til a› búa vel a› öllu skólastarfi sé áréttu›,
getur menntamálará›herra einungis haft takmörku› áhrif á námsárangur
og lí›an nemenda. Starfi› innan skólanna sjálfra ræ›ur úrslitum, framganga
nemenda, kennara og skólastjórnenda. Gott samstarf skólafólks og foreldra
er einnig forsenda enn betri skóla, svo a› ekki sé minnst á hlut
skólaskrifstofa og sveitarstjórna. Foreldrar vilja a› skólastarf skili
árangri. Nemendum mi›ar ekki fram á vi› nema fleir beiti sjálfa sig aga og
honum sé haldi› uppi í skólunum. Kennarar vilja a› í námskrá felist sk‡r
markmi› sem unnt sé a› ná me› markvissum vinnubrög›um. fiessi flrjú or›:
árangur, agi og markmi›, l‡sa a› mínum dómi inntaki gó›s skólastarfs.

gefst gulli› tækifæri til a› s‡na í verki vilja til enn betri menntunar. N‡ skólastefna er
lög› fram til almennrar kynningar me› ósk um ví›tækar umræ›ur og gó›ar ábendingar.
Mi› ver›ur teki› af fleim á sí›asta stigi námskrárvinnunnar. Í flví skyni a› ‡ta undir
umræ›ur er fletta rit sent á hvert heimili, en eitt megineinkenni n‡rrar skólastefnu er
aukin uppl‡singagjöf til almennings. Auk fless efni ég til kynningarfunda ví›a um land
og sérfræ›ingar menntamálará›uneytisins eru til taks fyrir flá sem vilja fræ›ast frekar.
Á vefsí›u menntamálará›uneytisins er unnt a› nálgast mun ítarlegri uppl‡singar um
námskrárnar og senda má fyrirspurnir á netfang postur@mrn.stjr.is.
Me› sameiginlegu átaki skulum vi› tryggja betri menntun. Vi› skulum halda flannig á
málum a› ári› 2011 líti n‡útskrifa›ur framhaldsskólanemi um öxl og flakki fleim sem gáfu
honum gó›a menntun, au›æfi sem a›eins aukast en minnka ekki á lífsgöngunni. Vir›um
flann rétt unga fólksins me› flví a› gera skyldu okkar í flágu enn betri skóla.
Björn Bjarnason
menntamálará›herra

Enn betri menntun

Of margir hafa of lengi kvarta› undan flví a› ekki sé nóg a› gert í menntamálum. Nú
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Hva› er

A‹ALNÁMSKRÁ?
Hverjar eru
FORSENDUR HENNAR?

Enn
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A›alnámskrár grunnskóla og framhaldsskóla skipta sköpum fyrir gott skólastarf. fiær eru
hornsteinn fless og mæla fyrir um inntak náms og kröfur á hverju skólastigi. fiar er náms–
lei›um l‡st og hva›a árangri flarf a› ná til a› ljúka fleim. Starfshættir skóla mótast einnig
af a›alnámskrá.
A›alnámskrá tónlistarskóla er í vinnslu og uppeldisáætlun fyrir leikskóla, sem er eins
konar a›alnámskrá fless skólastigs, er einnig í endursko›un.

framhaldsskóla. Námskröfur í öllum námsgreinum eru
endursko›a›ar í ljósi reynslu af núgildandi námskrám

Me›al n‡mæla er a›

sem eru frá árunum 1989 og 1990 og n‡rra áherslna.
Me›al n‡mæla er a› námsmarkmi› eru ger› sk‡rari og

námsmarkmi› eru ger›

ótvíræ›ari flannig a› öllum ver›i ljóst hva›a kröfur

sk‡rari og ótvíræ›ari

eru ger›ar til nemenda. Nemendur eiga rétt á a› vita

flannig a› öllum ver›i ljóst

til hvers er ætlast af fleim og hver er réttur fleirra. Í

hva›a kröfur eru ger›ar til

a›alnámskrám eru einnig settar reglur um undanflágur

nemenda. Nemendur eiga
rétt á a› vita til hvers er

frá námskrám fyrir nemendur me› sértæka
námsör›ugleika. Aukin áhersla er lög› á æskilegar
kennslua›fer›ir í a›alnámskrám.

ætlast af fleim og hver er
réttur fleirra.

Í öllum námsgreinum ver›ur lög› rík áhersla á hæfni
nemandans til tjáskipta, samvinnu vi› a›ra, frumkvæ›i
og sjálfstæ›i í vinnubrög›um enda skipta flessir flættir
miklu um árangur í námi og starfi. Lag›ur er grunnur
a› símenntun á öllum stigum formlegs skólanáms.

Ólíkir einstaklingar - ólíkar flarfir
Komi› er til móts vi› ólíkar flarfir nemenda me› sveigjanlegu skólakerfi og fjölbreytilegum kennslua›fer›um. Markmi›i›
er ekki a› kenna öllum fla› sama heldur a› nemendur ö›list trausta undirstö›u á fleim námssvi›um sem fleir velja. Me›
fjölbreytilegum kennslua›fer›um ver›ur reynt a› koma til móts vi› einstaklinginn og námsflarfir hans.

Allir eiga jafnan rétt
Jafnrétti til náms er fólgi› í flví a› bjó›a nemendum nám og kennslu vi› hæfi og gefa fleim tækifæri til a› spreyta sig á
vi›fangsefnum a› eigin vali. Í flessu felast ekki endilega sömu úrræ›i fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri.
Verkefnin skulu höf›a jafnt til drengja sem stúlkna, nemenda úr dreifb‡li sem fléttb‡li og fatla›ra sem ófatla›ra.

Samfella milli skólastiga
Námskrár grunnskóla og framhaldsskóla eru nú endursko›a›ar sameiginlega í fyrsta skipti. Aldrei fyrr hefur veri› unni›
a› flví me› flessum hætti a› skapa e›lilegt samhengi á milli náms í grunnskóla og framhaldsskóla í flví skyni a› tryggja
e›lilega stígandi í náminu. Nú flegar leikskólinn er formlega or›inn a› fyrsta skólastiginu er unnt a› tryggja samfellu í
námi frá upphafi skólagöngu til námsloka.
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Eftirfarandi flrír flættir skipa öndvegi í n‡jum a›alnámskrám:
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Nú er unni› a› n‡jum a›alnámskrám grunnskóla og
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Fyrsti dagurinn í grunnskóla er stór stund fyrir alla. fijó›félagi› hefur breyst miki› og
skólaumhverfi› er anna› nú en í tí› foreldra grunnskólabarna. Virk flátttaka beggja

kynja á vinnumarka›i er sta›reynd. Me› n‡rri a›alnámskrá grunnskóla kemur skólinn
til móts vi› breyttar a›stæ›ur og tryggir nemendum flroskandi og öruggt umhverfi í
einsetnum heilsdagsskóla.
Á sama tíma aukast samskipti heimila og skóla enn frekar og mikilvægt er a› samstarfi›
byggist á trausti og gagnkvæmri vir›ingu.

Enn
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Í fyrsta sinn er a›alnámskrá grunnskóla lögu› a› 10 ára grunnskóla. Núgildandi námskrá
mi›ast hins vegar vi› a› skólaganga hefjist vi› 7 ára aldur og flar me› 9 ára nám í
grunnskóla. Í lok grunnskóla ver›a nemendur flví komnir lengra í námi en núgildandi
námskrá gerir rá› fyrir. Námslok í grunnskóla ver›a sveigjanleg flví a› afbur›anemendum ver›ur gefinn kostur á a› ljúka grunnskólanámi ári fyrr en nú er.

Lífsleikni

Fjölgun kennslustunda í grunnskóla
frá skólaárinu 1997-1998 til 2001-2002:

Heimilisfræði

Samtals vikulegur kennslustundafjöldi í 1. -10. bekk

Skólaíþróttir

Listir
Upplýsinga- og
tæknimennt

1997 -1998

Á næstu árum verður kennslustundafjöldi í grunnskóla
aukinn verulega. Árlegur skólatími er nú um 309 stundir en
skólaárið 2001-2002 verður hann orðinn 336 stundir. Um 85%
kennslutímans eru bundin af aðalnámskrá að meðaltali en
sveitarfélög og skólar ráðstafa um 15% tímans í 1.-8. bekk en
frjálst val nemenda í 9. og 10. bekk verður allt að 30%. Eins og
sést á myndinni fjölgar vikustundum mest í stærðfræði,
náttúrufræði, upplýsinga- og tæknimennt og ensku. Á
myndinni er sýnd fækkun á kennslustundum í listum en það
ræðst einungis af því að smíðar eru fluttar af listasviði yfir á
nýtt upplýsinga- og tæknisvið. Listgreinarnar sjálfar fá í raun
sama tíma og verið hefur til þessa.

2001 - 2002
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Enn betri menntun

ver›ur til dæmis tekin upp sú n‡jung a› bjó›a 6 ára nemendum lesblindupróf til a› hægt
sé a› grípa til vi›eigandi stu›ningsa›ger›a sé fleirra flörf. Sta›a nemenda ver›ur metin
reglulega til a› hægt sé a› koma til móts vi› ólíkar flarfir fleirra. Áfangamarkmi› í
grunnskóla mi›ast vi› 4. bekk, 7. bekk og 10. bekk. fiau eru meginvi›mi›un fyrir mat á

Reglulega ver›ur
sta›a nemenda
metin til a› hægt

skólastarfi. Mati› gefur kennurum, nemendum og a›standendum fleirra uppl‡singar um

sé a› koma til

stö›u nemenda í einstökum námsgreinum. Öllum grunnskólanemendum í almennu námi

móts vi› ólíkar

eru sett sömu markmi› en gert er rá› fyrir a› fla› taki flá mislangan tíma a› ná fleim

flarfir fleirra.

enda mi›ast námshra›i vi› getu hvers og eins.

Enn betri menntun

Vi› upphaf grunnskóla ver›ur lög› áhersla á greiningu á stö›u nemenda. Í flví skyni
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Kjarnagreinar í grunnskóla ver›a íslenska og stær›fræ›i. Saman fá flessar tvær greinar
um 37% af bundnum kennslustundum. Bo›in ver›ur sérstök íslenskukennsla fyrir n‡búa
og flá nemendur sem hafa íslensku a› mó›urmáli en hafa dvali› lengi erlendis. Samin
ver›ur námskrá fyrir táknmáls- og íslenskukennslu heyrnarlausra nemenda.
Tekin ver›ur upp kennsla á n‡ju námssvi›i, uppl‡singa- og tæknisvi›i, flar sem nemendur
takast á vi› umhverfi sitt á hagn‡tan og skapandi hátt. Greinar uppl‡singa- og
tæknisvi›s ver›a n‡sköpun, smí›i í breyttu formi og uppl‡singalæsi.
Me› lífsleikni, sem er n‡ námsgrein, er stu›la› a› flví a› nemendur fræ›ist meira um
réttindi sín og skyldur, fjármál, fjölskyldulíf, atvinnulíf, umhverfi, heilsuna, neytendamál, l‡›ræ›islegt samfélag o.fl. Í lífsleikni er áhersla lög› á fíknivarnir og a›
einstaklingarnir efli frumkvæ›i sitt og sjálfstæ›i.

Sérstök áhersla
Kennslumagn í skólaíflróttum ver›ur óbreytt en inntaki kennslunnar og markmi›um
breytt allnokku›. Sérstök áhersla ver›ur lög› á hreyfiflroskapróf vi› upphaf skólagöngu
og markvissa kennslu einstaklinga me› almennan flroska og heilbrig›i nemenda a›
lei›arljósi. Íflróttakennslu ver›ur beitt til a› veita börnum me› skertan flroska

ver›ur lög› á
hreyfiflroskapróf vi›
upphaf skólagöngu og

hvatningu sem jafnframt ‡tir undir framfarir í ö›ru námi.

markvissa kennslu
einstaklinga me›

Á svi›i listkennslu ver›ur nokkur breyting. Me› n‡rri a›alnámskrá telst smí›i ekki
lengur til námssvi›s listgreina heldur fellur hún undir svi› uppl‡singa- og tæknimennta
í nokku› breyttri mynd. Listgreinakennsla nær flví til myndmenntar, hannyr›a og
tónmenntar. A› ö›ru leyti ver›ur skipulag og kennslumagn listgreina hi› sama og nú er

almennan flroska og
heilbrig›i nemenda
a› lei›arljósi.

en inntaki og markmi›um ver›ur breytt allnokku›. Hvatt ver›ur til fless a› forskóla–
kennsla tónlistarskóla ver›i felld inn í almennt nám í grunnskóla í sjö og átta ára bekk
og a› lög› ver›i rækt vi› kórstarf.
Bo›in ver›ur kennsla í n‡rri námsgrein á svi›i tæknimennta, n‡sköpun og hagn‡tingu
flekkingar. Markmi› hennar er fljálfun nemenda í a› n‡ta flekkingu sína og ímyndunarflverfaglegum vi›fangsefnum.
Umhverfisfræ›slu og hugmyndafræ›i sjálfbærrar flróunar ver›ur sinnt í öllu skólastarfi.

Skipting kennslustunda á greinar í grunnskóla skólaári› 2001-2002:
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur bekkur
5
Íslenska
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
Stærðfræði
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
Samfélagsgreinar
3
3
3
3
4
4
3
3
2
3
Náttúrufræði
2
2
2
2
3
3
2
2
3
4
Enska
2
2
2
3
3
Danska
3
3
4
4
Upplýsinga- og tæknimennt 2
2
2
2
2
2
2
2
Listir
4
4
4
4
4
4
4
4
Heimilisfræði
1
1
1
1
2
2
2
2
Lífsleikni
1
1
1
1
1
1
1
Skólaíþróttir
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Samtals bundnar stundir
26
26
26
26
31
31
32
33
26
27
Val
4
4
4
3
4
4
3
4
11
10
Alls
30
30
30
30
35
35
35
37
37
37
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afl á hagn‡tan hátt vi› úrlausn tæknilegra vandamála á einstökum námssvi›um e›a í
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Fatla›ir nemendur stunda áfram nám samhli›a ófötlu›um, nema anna› henti fleim betur.
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6-9 ára, 10-12 ára og 13-15 ára barna.
Hér a› framan er greint frá megináherslum í grunnskólanámi. Hins vegar ber a›
hafa í huga a› hvert aldursskei› í grunnskóla hefur sérstök einkenni. Eftirfarandi
eru nokkur einkenni í námi 6-9 ára barna, 10-12 ára og 13-15 ára en einungis er
stikla› á stóru.

ö›last grundvallarfærni í
lestri, skrift og reikningi enda
eru flessir flættir forsenda fless
a› fleir geti noti› gó›s af flví
sem grunnskólinn hefur a›
bjó›a á ö›rum svi›um.

6-9ára
1 .-4 . bekkur

Allar námsgreinar yngstu grunnskólabarnanna eru endursko›a›ar me› fla› í
huga a› nemendur hefji markvissara nám strax í 6 ára bekk og ver›i komnir
lengra vi› lok fjór›a bekkjar en núgildandi námskrá gerir rá› fyrir. Nokkur

Meira af
Jóni Oddi og Jóni Bjarna
Gu›rún Helgadóttir

einkenni á námi í 1.-4. bekk eru eftirfarandi:
Náttúrufræ›i ver›ur í fyrsta sinn formleg skyldunámsgrein flegar vi› upphaf
skólagöngu. Náttúrufræ›in er kennd sem samflætt grein á yngsta aldursstigi en
greinist sí›ar í flrjár meginsto›ir: lífvísindi, efna- og e›lisvísindi og
jar›vísindi. Samfélagsfræ›i ver›ur áfram kennd sem samflætt grein á flessu
aldursskei›i.
Í lok 4. bekkjar eiga nemendur a› hafa ö›last grundvallarfærni í lestri, skrift
og reikningi enda eru flessir flættir forsenda fless a› fleir geti noti› gó›s af
flví sem grunnskólinn hefur a› bjó›a á ö›rum svi›um. Í fjór›a bekk eiga
nemendur a› hafa ná› gó›um tökum á undirstö›uatri›um lestrar flannig
a› fleir geti lesi› texta, flekkt helstu lestrarmerki og lesi› upphátt og í
hljó›i á sæmilegum hra›a. fiar a› auki eiga nemendur flá a› vera byrja›ir
a› lesa sér til skemmtunar, afflreyingar og fró›leiks og geta tjá› sig á
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vi›unandi hátt í tölu›u og ritu›u máli.
Leikni á lyklabor› og ritvinnsla er forsenda fless a› nemendur geti n‡tt sér
nútímatækni. Vélritun og ritvinnsla ver›a skyldunámsflættir í grunnskólum frá
4. bekk til loka grunnskóla en nú er teki› á flessum fláttum me› afar mismunandi hætti í skólum. Nemendur byrja einnig a› n‡ta sér kennsluforrit í námi á
flessu aldursskei›i.
Samræmd könnunarpróf í stær›fræ›i og íslensku eru haldin í 4. bekk og veita
flau me›al annars foreldrum mikilvægar uppl‡singar um stö›u nemandans.

Enn betri menntun

Bræðurnir undu hag sínum vel í
skólanum. Krakkarnir í
bekknum voru ekki sem verstir.
Þó þótti þeim sumar stelpurnar
skelfing vitlausar, en ekki alveg
allar. Ein stelpan hét Unnur
Dóra og strákunum leist dálítið
vel á hana. Jón Oddur hafði
tekið eftir því, að augað í Jóni
Bjarna rann stundum til, ef hann
horfði á Unni Dóru, og hún varð
voða rjóð í kinnum, þegar hún
leit á hann. Og þar sem það var
venja, að Jóni Oddi leist vel á þá
sem Jóni Bjarna leist vel á, þá
leist þeim báðum vel á Unni
Dóru. Og þess vegna eltu þeir
hana oft og toguðu í flétturnar á
henni í frímínútum.

Enn betri menntun

Nemendur eiga a› hafa

skóli
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10-12

5.-7. bekkur

Vi› upphaf náms í 5. bekk er kennslustundum fjölga›
verulega og flungi námsins eykst. Vikulegur stundafjöldi nemenda í 5. bekk ver›ur 35 stundir en fla› er
5 stundum meira en hjá nemendum í 4. bekk.
Frá og me› 5. bekk ver›ur fla› fullt starf a› vera í
grunnskóla.
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skóli

ára

Hjá Hallberu leyfði sér enginn að vera með mas eða hvíslingar. Guð hjálpi þeim sem vogaði
sér slíkt. Reyndar kom það fyrir, ef Hallbera var að flýta sér að hún kenndi af slíkum
fítonskrafti að smávegis ókyrrð eða hljóðskraf náði ekki eyrum hennar. Þá dansaði krítin um
töfluna, hvein og urgaði eins og vélskófla í grjótmokstri og orðaflaumurinn af vörum kennarans
var eins og jökulfljót í vorleysingum.
Mamma í uppsveiflu
Ármann Kr. Einarsson

Enn

b e tr i

Breyting ver›ur á kennslu erlendra tungumála. Enskukennsla hefst í 5. bekk, tveimur
árum fyrr en nú er. Kennslutími greinarinnar eykst flví um fjór›ung í grunnskóla.

Sú mikla áhersla sem

Í upphafi ver›ur lög› megináhersla á tala› mál og hlustun en áhersla ver›ur lög› á

lög› er á stær›fræ›i

lestur og einfalda ritun eins fljótt og kostur er.

endurspeglast me›al
annars í flví a›
kennslustundum er

Dönskukennsla fær jafnmiki› vægi og á›ur en me› n‡rri námskrá hefst hún í 7. bekk í
sta› 6. bekkjar og ver›ur flar af lei›andi fléttari og markvissari fla› sem eftir er
grunnskólans.

fjölga› verulega e›a
um 6 vikustundir.

Í 5. bekk eykst kennslustundafjöldi í samfélagsgreinum, náttúrufræ›i og heimilisfræ›i
um eina stund á viku. Í samfélagsfræ›i er megináhersla lög› á landafræ›i og sögu og
tengsl Íslandssögu vi› mannkynssöguna.

Enn betri menntun

kennslustundum í stær›fræ›i er fjölga› verulega e›a um 6 vikustundir, einkum
í mi›- og efstu bekkjum grunnskóla.
Kennsla í lífsleikni ver›ur markviss hjá nemendum á flessu aldursskei›i me›
einni vikulegri kennslustund og er fla› í fyrsta sinn sem lífsleikni er ger› a›
skyldunámsgrein í grunnskóla.
Samræmd könnunarpróf í stær›fræ›i og íslensku eru haldin í 7. bekk og veita
me›al annars foreldrum mikilvægar uppl‡singar um stö›u nemandans.

Bernskuár afdaladrengs
Jón Kr. Ísfeld

Enn betri menntun

Sú mikla áhersla sem lög› er á stær›fræ›i endurspeglast me›al annars í flví a›

Það var komið fram í
október. Stebbi er 10 ára
og þess vegna skólaskyldur.
Það hafði verið ákveðið,
að kennt skyldi á tveimur
stöðum í hreppnum, þrjá
mánuði samanlagt í hvorum stað. Átti kennslan að
standa þrjár vikur í einu á
hvorum stað, en síðan
skipt.
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ára
8.- 10 . bekkur

Helsta n‡breytnin hjá nemendum í 8.- 10 . bekk er a› val og
tækifæri til sérhæfingar e›a undirbúnings undir tilteki›
framhaldsnám aukast til muna. Markmi›i› er a› gera
hverjum og einum kleift a› leggja eigin áherslur í námi
mi›a› vi› áhugasvi› og framtí›aráform, til dæmis me›
auknu vali. Í 9. og 10. bekk ver›ur frjálst val nemenda 30%
af heildarstundafjölda.

á framhaldsskólastigi í ‡msum námsgreinum. fia› á me›al annars vi› um stær›fræ›i enda
eiga fleir a› vera komnir me› betri grunn í flessari mikilvægu námsgrein en á›ur vegna
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fjölgunar kennslustunda í stær›fræ›i í grunnskóla. Sérstök áhersla ver›ur lög› á hagn‡t
vi›fangsefni í náttúrufræ›i.
Í samfélagsgreinum ver›ur áfram lög› áhersla á landafræ›i og sögukennslu í

8. - 10. bekk en einnig á fljó›félagsfræ›i og íslenskt nútímasamfélag. Nemendur geta lagt
stund á fl‡sku, frönsku e›a spænsku í 9. og 10. bekk flar sem a›stæ›ur leyfa. N‡ grein,
n‡sköpun og hagn‡ting flekkingar, ver›ur í bo›i á unglingastiginu. Í lok grunnskóla er
gert rá› fyrir flví a› nemendur hafi ná› fleirri leikni í vélritun a› ekki sé flörf fyrir slíka
kennslu í framhaldsskólum.
R‡mri tími í efstu bekkjum grunnskólans n‡tist einnig til a› kynna nemendum atvinnulíf
í heimabygg› sinni og búa flá undir starfsnám ef áhugi fleirra beinist til fless.

Bo›in ver›a sveigjanleg
námslok í grunnskóla
geti loki› grunnskólanámi
á níu árum í sta› tíu.

Samræmd próf
Í lok 10. bekkjar ver›a framvegis sex samræmd próf, í íslensku, stær›fræ›i, ensku, dönsku,
samfélagsgreinum og náttúrufræ›i. Prófunum ver›ur flannig fjölga› um tvö en ekki hefur
veri› ákve›i› hvort einhver fleirra ver›a skylda e›a hvort flau ver›a öll valfrjáls. Hvort
nemendur flreyta prófin, kjósa a› taka flau öll e›a a›eins sum fleirra kann a› rá›ast af
vali nemenda. Ekki ver›ur dregi› úr námskröfum heldur gefst nemendum kostur á a›
laga nám í efstu bekkjum grunnskóla a› áhugasvi›um sínum e›a framtí›aráformum í
samrá›i vi› kennara, námsrá›gjafa og foreldra. Nemendur í efstu bekkjum grunnskóla
flurfa gó›a kynningu á flví hva›a tækifæri fleim bjó›ast a› loknum grunnskóla og
lei›beiningar um val á brautum í framhaldsskóla.
Bo›in ver›a sveigjanleg námslok í grunnskóla flannig a› hluti nemenda geti loki› grunnskólanámi á níu árum í sta› tíu. fia› ver›ur til dæmis gert flannig a› nemendum sem skara
fram úr gefst kostur á a› ljúka samræmdum prófum í lok 9. bekkjar í sta› 10. bekkjar.

Þegar ég vaknaði lá
það ljóst fyrir. Ég
var tilneyddur að
hætta í skólanum.
Vissulega yrði það
með nokkurri
eftirsjá að ég kveddi
gamla menntahælið,
en ég var þó viss um
að söknuður kennaranna yrði sárari en
minn. Það var ekki
á hverjum degi sem
yfirburðamenn urðu
á vegi þeirra.
Gauragangur
Ólafur Haukur Símonarson

Enn betri menntun

flannig a› hluti nemenda

Enn betri menntun

Á flessu aldursstigi fá framúrskarandi nemendur tækifæri til a› takast á vi› vi›fangsefni
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Enn betri

FRAMHALDS
FRAMHALD
Ég kannaðist við hann,
vissi að hann hét
Kjartan. Við vorum
saman í bekk en
höfðum varla talast við
svo heitið gat, þótt hann
hefði vakið
forvitni mína
fyrir þá sök að
hann var í eins
úlpu og ég og
hlaut því að
hugsa eins og mig
langaði að hugsa. Allir
gáfuðustu menn skólans
voru einmitt í svona
úlpum og þegar ég
hafði gengið í minni í
eina viku fannst mér
eins og ég gæti ort
ljóðabálk bráðum.

Enn

b e tr i
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Íslenski draumurinn
Gu›mundur Andri Thorsson

Allir nemendur sem loki› hafa grunnskólanámi geta hafi› nám
í framhaldsskóla. Einstaklingar sem eru a› hefja framhaldsskólanám eru ólíkir hva› snertir undirbúning, flroska,
áhugamál og námsgetu. Töluvert skortir á a› menntakerfi›
taki mi› af ólíkum flörfum nemenda me› vi›hlítandi hætti og
a› námslei›ir séu fjölbreyttar.
Me› n‡rri a›alnámskrá er leitast vi› a› tryggja a› hver einstaklingur geti fundi› nám
vi› hæfi innan veggja framhaldsskólans og a› námshra›i mi›ist a› nokkru vi› eigin
getu. Afkastamiklir nemendur geta hra›a› náminu en fleir sem standa illa a› vígi fá
aukna a›sto›. Námi› ver›ur samfelldara, markvissara og sérhæf›ara en á›ur.
Me› flví a› auka hlut sérgreina og kjörsvi›s fær sérnám hærra hlutfall af námi til
lokaprófs. Nemendur hljóta fló áfram haldgó›a almenna menntun í íslensku, erlendum
tungumálum og hagn‡tingu uppl‡singatækni í öllum greinum. Vonast er til a› flessi
áhersla geti dregi› úr brottfalli nemenda sem er of miki› flótt fla› hafi minnka› á
undanförnum árum.
Áhersla er á tungumálanám á framhaldsskólastigi. Fjölbreytni í kennslu erlendra

tungumála eykst en nokkrir skólar munu sérhæfa sig í kennslu tungumála eins og japönsku,
kínversku og rússnesku.
fiekking sem afla› hefur veri› utan hins hef›bundna menntakerfis er í auknum mæli
metin til náms á framhaldsskólastigi. fietta er til dæmis gert me› fjölgun stö›uprófa og
auknum tækifærum nemenda til a› taka flau. fiannig gefst öllum nemendum kostur á a›
sanna hæfni sína í einstökum greinum og fl‡ta fyrir sér í námi ef fleir standast kröfur.
Uppl‡singastreymi til foreldra unglinga er auki› og samskipti heimila og framhaldsskóla
treyst, me›al annars me› útgáfu skólanámskráa flar sem á flessu er teki›.

Enn betri menntun

SSKÓLI
nemendur geta hra›a›
náminu en fleir sem
standa illa a› vígi fá
aukna a›sto›.
Nemendur geta í auknum mæli vali› á milli framhaldsskóla en eru ekki lengur eins bundnir vi› a› fara í flann skóla sem
næst fleim er. Liti› er á landi› sem einn námsmarka› og er fjarkennsla mikilvægt atri›i í flví sambandi. A›gangur a›
framhaldsskólanámi me› fjarkennslu ver›ur aukinn me› uppl‡singatækni. fiannig ver›a hömlur á menntun vegna
sta›bundinnar einangrunar brotnar ni›ur.
Tengsl atvinnulífs og skóla aukast me› fjölgun starfsnámsbrauta og flátttöku atvinnulífsins í mótun námskrafna.
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Sett ver›a ólík inntökuskilyr›i á námsbrautir framhaldsskólans. fiau byggjast einkum á kröfum um námsárangur í fleim
greinum sem mestu máli skipta á vi›komandi námsbraut. Markmi›i› me› inntökuskilyr›um er a› gera nám á hinum ‡msu
námsbrautum markvissara me› tilliti til lokamarkmi›s námsins og vi›komandi nemendahóps en einnig a› stemma stigu vi›
brottfalli nemenda.
Námsframbo› í öldungadeildum ver›ur auki›, einkum á svi›i starfsnáms. Áfram er gert rá› fyrir a› frambo› st‡rist af
eftirspurn.

Enn betri menntun

Afkastamiklir

skóli
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Uppbygging

í framhaldsskóla

skóli

Enn
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NÁMS
Á framhaldsskólastigi er nemendum bo›i› nám
vi› hæfi á ólíkum námsbrautum. Aukin áhersla
er lög› á inntak framhaldsskólanáms me›
hli›sjón af lokamarkmi›i hverrar námsbrautar.
Námi á framhaldsskólastigi má skipta í flrjá
meginflokka:

1 . Námsbrautir til undirbúnings háskólanámi
Bóknámsbrautir til undirbúnings háskólanámi ver›a flrjár: tungumálabraut, náttúrufræ›abraut og félagsfræ›abraut.
A› auki ver›ur flriggja ára listnámsbraut sem veitir rétt til listnáms í sérskólum og skólum á háskólastigi. fiá er hægt a›
meta listnám til náms á bóknámsbrautum samkvæmt sérstökum reglum flar a› lútandi. Á listnámsbraut er hægt a› velja um
nám á flremur kjörsvi›um: hönnunarsvi›i, myndlistarsvi›i og tónlistarsvi›i. Listnám getur fari› fram í sérskólum
samkvæmt námskrá menntamálará›uneytisins e›a námskrá sem rá›uneyti› vi›urkennir. Skilgreint ver›ur vi›bótarnám
fyrir flá sem hafa loki› listnámsbraut og vilja afla sér almennari réttinda til háskólanáms.
Í tilraunaskyni ver›ur sett á fót uppl‡singa- og tæknibraut. fiar ver›ur lög› áhersla á fræ›ilegt tækninám sem ætla› er a›
búa nemendur undir háskólanám í verkfræ›i, tæknifræ›i, tölvunarfræ›i og kerfisfræ›i e›a til starfa á vinnumarka›i. Me›
samsetningu valgreina er brautin einnig gó›ur undirbúningur undir háskólanám á ö›rum svi›um. Me› n‡ju námssvi›i í
uppl‡singa- og tæknimenntun gefst skólum kjöri› tækifæri til a› nota n‡ja kennsluhætti og n‡ta sér uppl‡singatækni
nútímans til hins ‡trasta.

Enn

Sameiginlegt nám á flessum fimm námsbrautum ver›ur a› öllu jöfnu ekki meira en sem svarar einu námsári.
Gert er rá› fyrir a› skólaári› 2001-2002 ver›i í fyrsta sinn efnt til samræmdra stúdentsprófa í íslensku, stær›fræ›i og
ensku. Me› n‡rri námskrá hafa nemendur val um fla› hvort fleir flreyta prófin e›a ekki en gera má rá› fyrir a› háskólar
geri töku fleirra a› skilyr›i fyrir innritun nemenda.

Bo›i› ver›ur hönnunarnám bæ›i á lista- og tæknisvi›i.

Nám í almennum bóklegum námsgreinum á

tveggja ára sjávarútvegsbraut og skipstjórnarnám ver›ur

starfsnámsbrautum ver›ur laga› a› markmi›um

lengt. Skilgreindar ver›a lei›ir til náms á háskólastigi af

námsbrautarinnar. Íslenskukennsla og kennsla erlendra

starfsnámsbrautum.

tungumála ver›ur, svo dæmi séu tekin, ekki endilega hin
sama a› inntaki á starfsnámsbraut og bóknámsbraut. Nám í
almennum bóknámsgreinum á lengri námsbrautum ver›ur
ekki minna en sem svarar 24 einingum. Tillögur um nánari
útfærslu á upp-byggingu starfsnámsbrauta er í höndum
starfsgreinará›a sem skipu› eru a›ilum vinnumarka›arins
og fulltrúum hluta›eigandi starfsgreina.
Styttri starfsnámsbrautum, fla› er eins og tveggja ára
brautum, ver›ur fjölga› til a› koma til móts vi› flarfir
atvinnulífsins og margbreytilegan nemendahóp.
Starfsgreinará› skilgreina uppbyggingu og námskröfur á
stuttum starfsnámsbrautum í samrá›i vi› framhaldsskóla.

Aukin áhersla ver›ur á sjávarútvegsnám. Skilgreind er

3 . Anna› nám á framhaldsskólastigi
Eins árs almenn námsbraut er ætlu› nemendum sem ekki
hafa gert upp hug sinn var›andi frekara nám. Brautin er
einnig ætlu› fleim sem ekki hafa ná› tilskildum árangri
á grunnskólaprófi til a› hefja nám á fleirri námsbraut
sem fleir kjósa. Námi á almennri braut l‡kur me›
lokaprófi.
Bo›i› ver›ur fornám fyrir flá sem ekki hafa ná›
almennum inntökuskilyr›um inn á lengri námsbrautir en
vilja afla sér fleirra réttinda.
Skipulag›ar ver›a tveggja ára námsbrautir (deildir) fyrir

l‡kur me› lokaprófi, ólíkt flví sem veri› hefur.

flroskahefta og fjölfatla›a.

Enn betri menntun

Nám í grunndeild i›nnáms tekur allt a› tveimur árum og

Enn betri menntun

2 . Starfsnám
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Styttri starfsnámsbrautum,
fla› er eins og tveggja ára
brautum, ver›ur fjölga› til
a› koma til móts vi› flarfir
atvinnulífsins og
margbreytilegan
nemendahóp.
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Skipulag á

BÓKNÁMSBRAUTUM
Nám á bóknámsbrautum framhaldsskóla
skiptist í þrjá meginþætti:

1.

skóli

b e tr i

Brautarkjarni: sérgreinar brautarinnar, almennar bóklegar námsgreinar og hagn‡tir námsflættir sem nefnast
lífsleikni. Brautarkjarninn er u.fl.b. 68% af heildarnámi.

2. Kjörsvi› felur í sér sérhæfingu á svi›i brautar en fla›
getur veri› um 24% af heildarnámi. Kjörsvi› lei›ir
me›al annars til aukinnar sérhæfingar nemenda.

3. Frjálst val gefur nemanda kost á a› kynna sér greinar
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Enn

T U N G U M Á L A B R A U T

e›a námssvi› sem falla utan fleirrar brautar sem
hann hefur vali› sem meginvi›fangsefni sitt.
Frjálst val getur veri› allt a› 8% af heildarnámi.

Hér eru birt flrjú dæmi um einingafjölda á bóknámsbrautum. Hafa
ber í huga a› nemendur geta fari› fjölmargar a›rar lei›ir en hér
eru nefndar. Dæmin s‡na fyrst og fremst a› sérhæfing nemenda
eykst verulega og a› munur á brautum er mun meiri en í núgildandi
námskrá kjósi nemendur a› fara flessar lei›ir. Einnig ver›ur nám í
einstökum greinum í meira mæli laga› a› sérhæfingu nemandans.

Kjarni Kjörsvið Samtals Núgildandi
námskrá
Móðurmál
15
6
21
20
Erlend tungumál
51
24
75
56
Samfélagsgreinar
9
3
12
12
Náttúrufræðigreinar 6
6
12
Stærðfræði
6
6
12
Íþróttir
8
8
8
Tölvufræði, vélritun
3
Samtals
95
33
128
123
Frjálst val
12
17
Samtals
140
140
Á þessu dæmi sést að nemandi sem velur tungumálabraut
getur aukið mjög hlut erlendra tungumála í námi sínu, þ.e.a.s.
úr 56 í allt að 75 einingar eftir því hvernig hann notar val sitt.
Á móti getur nemandinn dregið verulega úr áherslu sinni á
náttúrufræðigreinar og stærðfræði. Nemendur sem hafa
áhuga á að taka meira í stærðfræði og náttúrufræðigreinum
geta hins vegar notað einingar sínar á kjörsviði og í frjálsu
vali til þess.

F É L A G S F R Æ ‹ A B R A U T
Kjarni Kjörsvið Samtals Núgildandi
námskrá
Móðurmál
15
6
21
17
Erlend tungumál
30
3
33
30
Samfélagsgreinar
30
24
54
39
Náttúrufræðigreinar 6
6
12
Stærðfræði
6
6
15
Íþróttir
8
8
8
Tölvufræði, vélritun
3
Samtals
95
33
128
124
Frjálst val
12
16
Samtals
140
140
Á þessu dæmi sést að hjá nemanda sem velur félagsfræðibraut
eykst hlutur samfélagsgreina mjög frá því sem nú er eða úr
39 einingum í allt að 54. Á móti getur nemandinn dregið mjög
úr áherslu sinni á náttúrufræðigreinar og stærðfræði.
Nemendur sem hafa áhuga á að læra meira í stærðfræði og
náttúrufræðigreinum geta hins vegar notað einingar sínar á
kjörsviði og í frjálsu vali til þess.

N Á T T Ú R U F R Æ ‹ A B R A U T

Í næsta tíma var vélritun. Laufey var ákveðin í að
láta ekkert á sig fá. „Gjöra svo vel og setja blaðið í
vélina, aaa með vinstri, æææ með hægri. Og nú
byrjum við.“
Samstundis byrjaði vélbyssuskothríðin og eftir það
heyrðist ekki mannsins mál. Sumir voru að reyna að
spila vélritunarlagið úr þættinum „Efst á baugi“.
Ég um mig frá mér til mín
Pétur Gunnarsson

Kjarni Kjörsvið Samtals Núgildandi
námskrá
Móðurmál
15
15
17
Erlend tungumál
27
27
27
Samfélagsgreinar
9
9
12
Náttúrufræðigreinar 21
24
45
36
Stærðfræði
15
9
24
21
Íþróttir
8
8
8
Tölvufræði, vélritun
3
Samtals
95
33
128
124
Frjálst val
12
16
Samtals
140
140
Á þessu dæmi sést að hjá nemanda sem velur náttúrufræðabraut eykst mjög áherslan á náttúrufræðigreinar og stærðfræði. Þessar greinar vaxa úr 56 einingum í 69 einingar ef
nemandinn ráðstafar kjörsviði sínu á þennan hátt. Nemendur
sem hafa áhuga á að læra meira, t.d. í erlendum tungumálum
geta notað einingar sínar á kjörsviði og í frjálsu vali til þess.

Enn betri menntun

STÚDENTSPRÓFS
Á sí›ustu árum hefur veri› rætt um a› stytta beri námstíma til stúdentsprófs sem hér er nokkru lengri en á me›al annarra

fljó›a. Á sínum tíma lag›i nefnd um mótun menntastefnu til a› námstími til stúdentsprófs af bóknámsbrautum yr›i flrjú ár
í sta› fjögurra og stefnt yr›i a› styttingu námstíma í starfsnámi. Stefnumótunarnefnd um námskrárvinnuna lag›i til í
sk‡rslu sinni til menntamálará›herra sí›astli›i› vor a› sama breyting yr›i ger›. Ljóst er a› stytting á námi til stúdentsprófs er afar flóki› vi›fangsefni sem getur haft mikil áhrif á inntak og rekstur skólakerfisins. Lei›ir a› flessu marki eru
fleiri en ein, til a› mynda lenging skólaársins, fækkun vi›fangsefna e›a hvort tveggja. Í hinum n‡ju námskrám er teki›
nokkurt tillit til flessara sjónarmi›a. Framúrskarandi nemendum er gert kleift a› útskrifast úr grunnskóla eftir
9. bekk. Framhaldsskólum má einnig ljúka á flremur árum á listabraut og vi› sérstakar a›stæ›ur á ö›rum brautum,
t.d. ef nemendur treysta sér til a› taka fleiri einingar á önn en gert er rá› fyrir í a›alnámskrá. Ljóst er a› n‡ skref
ver›a ekki stigin í flessa átt án fless a› um meiri skipulagsbreytingar ver›i a› ræ›a en rá›legt er á sama tíma og
n‡jar námskrár koma til sögunnar. Ver›ur áfram unni› a› flessu máli me› hli›sjón af n‡jum námskrám og

21

reynslunni af fleim. Næsta skref yr›i væntanlega a› heimila einhverjum framhaldsskólanna a› gera tilraun me› flriggja ára
nám til stúdentsprófs.

Enn betri menntun

firiggja ára nám til

skóli
b e tr i
Enn

HELSTU

BREYTI

Sjálfstæ›ir nemendur
Í skólum skal í senn mi›la› flekkingu og lög› áhersla á sjálfstæ› vinnubrög›.
samræmi vi› aldur fleirra og flroska. Val nemenda í efstu bekkjum grunnskóla ver›ur
auki› til muna í um 30% af námstíma í 9. og 10. bekk. fiessar breytingar kalla á aukna
námsrá›gjöf.

Sterkari einstaklingar
N‡ námsgrein, lífsleikni, ver›ur tekin upp sem skyldunámsgrein bæ›i í grunnskóla og
framhaldsskóla. Tilgangurinn er a› stu›la a› alhli›a flroska nemenda og auka færni

b e tr i

skóli

fleirra til a› takast á vi› síbreytilegt og flóki› samfélag en jafnframt varast hættur er á
veginum ver›a, svo sem ávana- og fíkniefni. Íflróttir fá n‡tt inntak og sett ver›a

Sterkari
einstaklingar

námsmarkmi› fyrir dans, leikræna tjáningu og n‡sköpun.

Traustur grunnur
Kunnátta í íslensku og stær›fræ›i er undirsta›a haldgó›rar menntunar. Íslenskukennsla

Traustur
grunnur
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Enn

Sjálfstæ›ir
nemendur

Nemendum skal au›veldu› uppl‡singaleit, skipuleg vinnubrög› og úrlausn verkefna í

Tungumálaflekking á
heimsmælikvar›a

er áfram hornsteinn grunnskólanáms. fia› ver›ur tryggt me› flví a› fella fljálfun í
íslensku máli inn í allar námsgreinar og sjálf íslenskukennslan ger› heildstæ›ari.
Kennslustundum í stær›fræ›i og náttúrufræ›i er fjölga› verulega. N‡jar námsgreinar
bætast vi› og allar námsgreinar eru endurskipulag›ar í ljósi krafna um aukna kennslu og
bættan árangur.

Tungumálaflekking á heimsmælikvar›a
Áhersla á tungumál er aukin verulega. Enskukennsla hefst tveimur árum fyrr en nú er og
kallar sú breyting á n‡jar kennslua›fer›ir og n‡tt námsefni. Dönskukennslu ver›ur
skipa› fléttar í efri bekkjum grunnskólans og nemendum b‡›st tveggja ára nám í flri›ja
máli í 9. og 10. bekk. Nám í flremur tungumálum ver›ur skylda á öllum bóknámsbrautum
framhaldsskóla og lög› er áhersla á a› framhaldsskólanemum bjó›ist nám í tungum
fjarlægari fljó›a svo sem rússnesku og málum Asíufljó›a.

n‡rri SKÓLASTEFNU

Sérflarfir nemenda metnar me› öflugri greiningu

Áhersla er lög› á a› greina stö›u nemenda, til dæmis me› fleirri n‡jung a› foreldrum
allra sex ára barna ver›ur bo›i› a› láta flau taka lesblindupróf. Tilgangurinn er a› meta
líkur á námsör›ugleikum nemenda flegar í upphafi skólagöngu og breg›ast vi› á›ur en í
óefni er komi›. Eftir 4., 7. og 10. bekk eru gefin ákve›in meginvi›mi› fyrir mat á stö›u
nemenda.

Sérflarfir
nemenda metnar
me› öflugri
greiningu

Meira nám á skemmri tíma

Enn betri menntun

NGARNAR

me›

Nám frá fyrsta skóladegi ver›ur markvissara en á›ur flar sem a›alnámskrá tekur nú mi›
samin flegar skólaskylda mi›a›ist vi› 7 ára aldur. Me› skólaskyldu 6 ára barna lengdist
skólinn flví um heilt ár án fless a› nokkru væri bætt vi› kennslugreinar. Markmi›i› nú er
betri n‡ting á fleim tíma sem til rá›stöfunar er í grunnskólum. Kennslustundum í
grunnskóla ver›ur fjölga› jafnt og flétt á næstu árum, hra›ari yfirfer› ver›ur og framúrskarandi nemendur fá tækifæri til a› ljúka grunnskóla 15 ára. Nemendur í framhaldsskóla
eiga áfram kost á a› hra›a námi sínu og jafnvel ljúka bóknámi á flremur árum.

Uppl‡singatækni - verkfæri í öllum námsgreinum
Áhersla er lög› á a› notkun uppl‡singatækni ver›i sjálfsagt hjálpartæki í öllum
námsgreinum. Uppl‡singalæsi, en svo nefnist hæfni til a› safna, greina og setja fram

Meira nám
á skemmri
tíma
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uppl‡singar, ver›ur skyldunámsgrein frá upphafi til loka grunnskóla. fiar ver›ur rík
áhersla lög› á almenna uppl‡singatækni og leikni í notkun tölvu í námi og starfi. Leikni
á lyklabor› og ritvinnsla ver›ur skyldunámsfláttur frá 4. bekk til loka grunnskóla flannig
a› ekki ver›ur flörf fyrir slíka kennslu í framhaldsskóla. Öllum grunnskólabörnum er
nau›synlegt a› hafa a›gang a› margmi›lunartölvum og netinu. Í tilraunaskyni ver›ur
sett á laggirnar n‡ uppl‡singa- og tæknibraut í framhaldsskólum sem me›al annars er
ætla› a› bæta úr flörf hins íslenska tölvui›na›ar fyrir mennta› fólk og búa nemendur
undir frekara nám á flessu svi›i.

Enn betri menntun

af flví a› börn hefja nám 6 ára. Núgildandi námskrá er í raun löngu úrelt flví a› hún var

Uppl‡singatækni verkfæri í öllum
námsgreinum

