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Yfirlit yfir tillögur starfshóps  

Starfshópnum var falið að endurmeta skipulag kennaramenntunar á Íslandi og setja 

fram tillögur um framtíðarskipan menntunar leikskólakennara, grunnskólakennara og 

framhaldsskólakennara.  

Starfshópurinn leggur til að kröfur verði gerðar um fimm ára menntun leik-, grunn- og 

framhaldsskólakennara sem verði staðfestar með lögum. Komið verði á laggirnar 

samstarfsnefnd um málefni kennarastéttarinnar, svokölluðu kennsluráði, sem hafi 

m.a. það markmið að auka veg og virðingu kennarastarfsins, bæta umbúnað um 

kennaramenntun, jafnt grunnmenntun, símenntun og framhaldsmenntun. 

Starfshópurinn telur að skýra þurfi tengsl grunnmenntunar og viðbótarmenntunar 

kennara og í því sambandi sé æskilegt að ákvarða reynslutímabil nýrra kennara og 

stuðning við kennara. Í þessu samhengi leggur starfshópurinn til að komið verði á 

samræmdu kerfi gæðastjórnunar með stöðlum og skilgreindum viðmiðum, til að 

tryggja menntunarstig kennarastéttarinnar.  

Kennsluráðið verði samstarfsvettvangur stjórnvalda, rekstraraðila, fagfélaga, háskóla 

og notenda kennaramenntunar og taki m.a. til gæðaeftirlits, vottunar 

kennaramenntunarstofnana, námskráa, inntökuskilyrða, námskrafna, leyfisveitinga til 

kennara og úrskurða um kærur, vafaatriði, leyfissviptingu o.fl.  Dæmi um slíka 

stjórnunarhætti má finna erlendis en starfshópurinn hefur einkum lagt sig eftir 

fyrirmyndum um „Teaching Councils“ á Írlandi og í Skotlandi.  

Starfshópurinn styður hugmyndir um að löggilda starfsheiti og starfsréttindi 

leikskólakennara og leggur til að átak verði gert í grunnmenntun, símenntun og 

framhaldsmenntun leikskólakennara.  

Tillögur hópsins byggjast að miklu leyti á skýrslum um kennaramenntun og málefni 

kennara sem finna má í heimildaskrá og í fylgiskjali 3. 

Það er mat starfshópsins að brýnt sé að tillögur starfshópsins komist til framkvæmda 

sem fyrst til að hlutaðeigandi aðilar geti tekið mið af framtíðarstefnu yfirvalda 

menntamála og undirbúið og aðlagað stofnanir sínar að breyttum kröfum um gæði og 

lengd kennaramenntunar. Hópurinn hefur ekki látið kostnaðarmeta tillögur sínar enda 

ljóst að þær þarf að fullvinna  í samræmi við stefnu stjórnvalda. 
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Inngangur 

Þann 2. mars 2005 skipaði menntamálaráðherra starfshóp sem falið var að 

endurmeta skipulag kennaramenntunar og setja fram tillögur um framtíðarskipan 

menntunar leikskólakennara, grunnskólakennara og framhaldsskólakennara. 

Hópnum var jafnframt falið að kanna sýn hagsmunaaðila á gæðamál og kröfur til 

námsins. Í hópnum sátu:  

• Sigurjón Mýrdal menntamálaráðuneyti, formaður  

• Kristrún Lind Birgisdóttir menntamálaráðuneyti 

• Ólafur Proppé, Kennaraháskóla Íslands  

• Elna Katrín Jónsdóttir, Kennarasambandi Íslands  

• Hafdís Ingvarsdóttir, Háskóla Íslands  

• Ársæll Guðmundsson, Sambandi íslenskra sveitarfélaga  

Hópnum var ætlað að ljúka störfum 15. september 2005 en af ýmsum ástæðum voru 

niðurstöður hópsins ekki tilbúnar fyrr en 2. mars 2006. Starfshópurinn hittist 15 

sinnum, alltaf í menntamálaráðuneytinu. 

Fulltrúar Kennaraháskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands kynntu 

starfshópnum námsskipan og kröfur til kennaramenntunar. Einnig kynntu þeir 

hugmyndir um nýskipan kennaranáms sem nú er unnið að innan stofnananna.  

Jafnframt skoðaði starfshópurinn nýskipan kennaranáms í Listaháskóla Íslands og 

Háskólanum í Reykjavík. Starfshópurinn hafði samráð við nefnd um endurskoðun 

laga um lögverndun á starfsheitum og starfsréttindum grunnskólakennara, 

framhaldsskólakennara og skólastjórnenda, og átti starfshópurinn fund með 

nefndinni.  
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Starf hópsins byggist að miklu leyti á skýrslum um kennaramenntun og málefni 

kennara sem finna má í heimildaskrá og í fylgiskjali. Þar er m.a að finna mikið 

tölfræðiefni sem ekki þótti ástæða til að endurtaka í skýrslunni. Starfshópurinn kynnti 

sér skipan kennaramenntunar í nágrannalöndum austan hafs og vestan og 

hugmyndir um nýskipan og þróun starfsmenntunar. Sérstaklega var litið til þeirrar 

þróunar sem nú á sér stað á vettvangi Evrópusambandsins. Einnig var hugað að 

gæðakerfum í menntamálum, stöðlum og viðmiðum og tilraunum með dreifða 

stjórnun kennaramenntunar. Starfshópurinn kynnti sér gögn um sk. kennsluráð 

(Teaching Councils) í Skotlandi (Initial Teachers Education, 2000) og á Írlandi (Irish 

National Teachers´ Organization, 2001). 
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Fjöldi kennara 

Samkvæmt gögnum Hagstofunnar er 4.841 starfsmaður við kennslu í grunnskólum á 

skólaárinu 2005-2006. Þar af eru 4.197 grunnskólakennarar (87,6%) og 644 

réttindalausir leiðbeinendur (13,3%). Nokkur fjöldi réttindalausra leiðbeinenda hefur 

löngum starfað við grunnskóla hérlendis. Undanfarin ár hefur hlutfall 

grunnskólakennara aukist jafnt og þétt. Nú er svo komið að langflestar kennarastöður 

í þéttbýli eru mannaðar réttindafólki. Leiðbeinendur er helst að finna í dreifbýli. 

Samkvæmt mati Ríkisendurskoðunar (2003) er gert ráð fyrir að kennurum fækki 

lítillega í grunnskólum, a.m.k. fram til ársins 2010, vegna fámennari 

nemendaárganga. Hér er gengið út frá að starfsumhverfi skóla og kennara breytist 

ekki stórlega.  Ríkisendurskoðun gerir ráð fyrir að skólaárið 2008-2009 ætti að takast 

að manna allar stöður í grunnskólum réttindakennurum og gott betur (Hagstofan, 

2006).  

Skólaárið 2004-2005 voru 1.608 við kennslustörf í framhaldsskólum skv. skrám 

Hagstofunnar. Þar af voru 1.230 réttindakennarar (76,5%) og hefur þeim fjölgað hratt 

á undanförnum árum. Erfiðara er að spá fyrir um fjöldaþróun framhaldsskólakennara 

en grunnskólakennara. Við slíkt mat koma til fleiri óvissuþættir en í grunnskólum og í 

leikskólum. Vegna stærðar árganga í skólakerfinu má þó gera ráð fyrir vaxandi 

kennaraþörf í framhaldsskólum fram til skólaársins 2011-2012. Hér þarf þó að huga 

að óvissustærðum eins og fjölda þeirra sem kjósa að halda áfram námi að loknum 

grunnskóla, fjölda eldri nemenda sem snúa aftur til náms eftir námshlé, óvissri 

skiptingu nemenda á námsbrautir framhaldsskólans o.fl.  Þá er enn ótalin óvissa 

vegna áætlana um breytingar á námsskipan í framhaldsskólum. Leiða má líkur að því 

að takast mætti að manna flestar stöður í framhaldsskólum réttindakennurum á 

næsta áratug (Menntamálaráðuneytið, 2004). 

Haustið 2004 störfuðu 4.703 starfsmenn í leikskólum, skv. gögnum Hagstofunnar. 

Þar af voru 1.318 (28%) menntaðir leikskólakennarar, 235 (5%) með aðra uppeldis-

menntun, 2.532 (54%) ófaglærðir starfsmenn og 618 (13%) við önnur störf. Fjöldi 

starfsfólks í leikskólum vex stöðugt en hægt og hefur hlutfall leikskólamenntaðra 

starfsmanna lítið breyst undanfarin ár. Ljóst er að mikil þörf er fyrir leikskólakennara 

og að nýliðun stéttarinnar er of lítil (Ríkisendurskoðun, 2003). 



Starfshópur um framtíðarskipan kennaramenntunar  6 

 

Kennaramenntun á Íslandi   

Þær umræður, sem nú eiga sér stað um kennaramenntun hérlendis, draga dám af 

umræðu sem á sér stað í nágrannalöndunum um samfélagsþróun í upphafi nýrrar 

aldar og hugmyndum um tengsl menntamála við efnahagsþróun og félagsmál.  

Hérlendis hefur verið mikil aðsókn að hvers konar kennaranámi, grunnmenntun, 

framhaldsnámi og símenntun og færri komist að en vilja. Innan einstakra háskóla er 

unnið að breytingum á kennaramenntuninni og Kennarasamband Íslands gaf á þessu 

ári út viðamikla skýrslu um kennaramenntun, „Kennsla – aðlaðandi ævistarf“ 

(Kennarasamband Íslands, 2005) þar sem fram kemur skýr vilji samtakanna til að 

gerðar verði kröfur um lengri menntun kennara.  

Kennsluréttindi 

Samkvæmt lögum um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, 

framhaldsskólakennara og skólastjóra, nr. 86/1998, hefur sá einn leyfi til þess að 

starfa sem kennari eða skólastjóri sem hlotið hefur leyfi menntamálaráðherra.  

Starfsheiti leikskólakennara er ekki lögverndað skv. fyrrnefndum lögum. Í lögum um 

leikskóla segir þó í 11. gr. að kennarar leikskóla skuli hafa hlotið skilgreinda 

starfsmenntun leikskólakennara. 

Leyfi til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari má, skv. 2. gr. fyrrgreindra laga 

um lögverndun, aðeins veita þeim sem hafa B.Ed.-próf eða hærri prófgráðu frá 

Kennaraháskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri, BA-próf, BS-próf eða hærri 

prófgráðu frá Háskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri í kennslugrein ásamt 

fullgildu námi í kennslu- og uppeldisfræði til kennsluréttinda. Einnig má veita þeim 

leyfi til kennslu sem hafa lokið prófi frá Kennaraháskóla Íslands, 

tónmenntakennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík, teiknikennaradeild Myndlista- 

og handíðaskóla Íslands, Íþróttakennaraskóla Íslands, Hússtjórnarkennaraskóla 

Íslands eða öðru jafngildu námi sem hefur að markmiði að veita undirbúning til 

kennslu á grunnskólastigi. Einnig er samkvæmt reglugerð nr. 695/1998 heimild til að 

meta kennslureynslu sem hluta af kennslufræði til kennsluréttinda. 

Leyfi til þess að nota starfsheitið framhaldsskólakennari, skv. 12. gr. laganna um 

lögverndun, má aðeins veita þeim sem lokið hefur:  
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1. Námi á háskólastigi sem veitir undirbúning til kennslu í faggrein eða á 

fagsviði framhaldsskóla og jafngildir a.m.k. 90 námseiningum ásamt 

fullgildum lokaprófum; þar af skulu eigi færri en 60 einingar vera í aðalgrein 

og 30 einingar í aukagrein; til viðbótar þessu námi komi 30 eininga nám í 

kennslufræði til kennsluréttinda.  

2. Námi á háskólastigi sem veitir undirbúning til kennslu í faggrein eða á 

fagsviði framhaldsskóla og jafngildir a.m.k. 120 námseiningum ásamt 

fullgildum lokaprófum; þar af skulu 60–90 einingar vera í aðalgrein og 30-60 

einingar í aukagrein; til viðbótar þessu námi komi 15 eininga nám í 

kennslufræði til kennsluréttinda. 

3. Námi í tæknifræði eða meistaranámi í iðngrein; til viðbótar þessu námi komi 

15 eininga nám í kennslufræði til kennsluréttinda, enda hafi viðkomandi 

starfsreynslu og hafi haft nema í samningsbundnu námi, annars komi 30 

eininga nám í kennslufræði. 

4. Öðru fagnámi sem menntamálaráðuneyti viðurkennir og miðast við kennslu í 

framhaldsskóla ásamt 30 eininga námi í kennslufræði til kennsluréttinda. 

5. Öðru jafngildu námi sem hefur að markmiði að veita undirbúning til kennslu á 

framhaldsskólastigi. 

Lög um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, framhalds-

skólakennara og skólastjóra, nr. 86/1998, eru nú til endurskoðunar í nefnd á vegum 

menntamálaráðherra. 

Kennaramenntunarstofnanir  

Kennaraháskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík 

og Listaháskóli Íslands eru þær stofnanir hérlendis sem nú veita kennurum 

starfsmenntun; grunnmenntun, framhaldsmenntun og sí- og endurmenntun. 

Samkvæmt lögum er Kennaraháskóli Íslands miðstöð kennara- og 

uppeldismenntunar á Íslandi.  

Grunnnám fyrir grunnskólakennara og leikskólakennara fer aðallega fram í Kennara-

háskóla Íslands og í Háskólanum á Akureyri. Nám grunnskóla- og leikskólakennara 

hefur hingað til verið 90 eininga nám, í báðum skólunum, til B.Ed.-prófs sem er 

annaðhvort skipulagt sem þriggja ára staðnám eða fjögurra ára fjarnám.   

Kennaranám til réttinda í framhaldsskólum er oftast viðbótarnám við grunnmenntun í 

kennslugreinum. Slíku námi hefur verið unnt að ljúka í Háskóla Íslands, 
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Kennaraháskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri. Nýverið hefur kennaranám bæst 

við annað námsframboð við Listaháskóla Íslands og við Háskólann í Reykjavík.  

Menntun í iðngrein eða starfsgrein leggur grunn að kennaramenntun 

starfsgreinakennara. Sumir þeirra hafa menntun frá tækniskólum, hjúkrunarskólum, 

sjómannaskólum eða öðrum sérskólum og háskólum, erlendis og hérlendis. Nám til  

kennsluréttinda, sem krafist er til viðbótar grunnmenntun skv. lögum, samsvarar ½ - 1 

árs háskólanámi (15 til 30 einingum). Það fer einkum fram í Kennaraháskóla Íslands, 

Háskóla Íslands, Listaháskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri og nú einnig við 

Háskólann í Reykjavík. Sömu háskólastofnanir sjá um að undirbúa námsráðgjafa og 

skólastjórnendur undir störf þeirra í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum.  

Ekki eru gerðar formlegar kröfur til stjórnenda um að þeir hafi menntun í stjórnun. 

Boðið er upp á framhaldsnám í stjórnun sem framhaldsnám eftir B.Ed.- eða BA- 

gráðu við Kennaraháskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Háskóla Íslands og 

Háskólann í Reykjavík.  

Náms- og starfsráðgjöf er eingöngu í boði hérlendis við Háskóla Íslands. Námið er 

tvískipt 60 eininga MA-nám. Inntökuskilyrði eru BA-próf í félagsfræði, sálfræði eða 

uppeldis- og menntunarfræði, B.Ed.-próf eða BA-/BS-próf í öðrum greinum ásamt 

kennsluréttindum. Fyrri hluti námsins eru 30 einingar í námsráðgjöf en síðari 

hlutanum lýkur með 30 eininga meistaranámi (Kennarasamband Íslands, 2005).  

Þróun kennaramenntunar 
Saga kennaramenntunar á Íslandi hófst með kennaranámskeiðum í Flensborgar-

skólanum í Hafnarfirði 1891. Fyrstu lög um kennaramenntun voru sett 1907 og 

Kennaraskóli Íslands tók til starfa 1908. Í þá tæpu öld, sem liðin er, hefur 

starfsmenntun kennara eflst í nokkrum áföngum. Háskóli Íslands hóf 

kennaramenntun 1951. Greinabundin kennaramenntun fór fram í ýmsum sérskólum, 

t.a.m. Fósturskóla Íslands, Myndlista- og handíðaskóla Íslands, Hússtjórnarkennara-

skóla Íslands, Tónlistarskólanum í Reykjavík og  Íþróttakennaraskóla Íslands. 

Kennaraháskóli Íslands var stofnaður á grunni Kennaraskólans árið 1971. Formlegt 

framhaldsnám fyrir kennara hófst þar á 8. áratugnum. Kennaramenntun hófst í 

Háskólanum á Akureyri 1993. Árið 1998 voru þrjár kennaramenntunarstofnanir, 

Fósturskólinn, Íþróttakennaraskólinn og Þroskaþjálfaskólinn, sameinaðar Kennara-

háskóla Íslands. Kennaranám hófst í Listaháskóla Íslands árið 1999 og í Háskólanum 

í Reykjavík haustið 2005 (Lýður Björnsson, 1981). 
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Kennaramenntun má núna finna í fimm íslenskum háskólum. Námskrár skólanna eru 

ólíkar og hafa þróast í samræmi við eðli og formgerð hinna ólíku stofnana. Allir taka 

háskólarnir þó mið af skilyrðum sem sett eru í lögum um lögverndun á starfsheiti og 

starfsréttinum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra. Menntun 

kennara er yfirleitt skipulögð með tvennum hætti hérlendis. Annars vegar 90 eininga 

samþætt (concurrent) nám þar sem kennslufræði og önnur menntunarfræði fléttast 

saman við nám í kennslugreinum. Hins vegar sem 15-30 eininga kennslufræðanám 

byggt ofan á grunnnám af ýmsu tagi í bóklegum eða verklegum greinum 

(consecutive). Margir kennarar hafa sótt menntun sína erlendis, alfarið eða að hluta. 

Á síðustu árum hafa sífellt fleiri sótt í framhaldsnám fyrir kennara og aðrar uppeldis-

stéttir. Slíkt framhaldsnám hófst í Kennaraháskólanum á 8. áratugnum sem sérnám í 

sérkennslu og skólastjórnun. Á síðustu árum hefur framhaldsnám vaxið hratt og má 

nú finna fjölbreytt námsframboð á mörgum námsbrautum í Kennaraháskóla Íslands, 

Háskólanum á Akureyri, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Slíkt 

framhaldsnám er oftast skipulagt sem 15-30 eininga diplómanám  eða 45-60 eininga 

meistaranám. Nokkrir nemar stunda nú nám til doktorsprófs í menntunarfræðum í 

Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands.  

Hræringar eiga sér nú stað í öllum kennaramenntunarstofnunum landsins þar sem 

unnið er að nýbreytni í kennaramenntuninni.  Hér á eftir eru einungis nefnd valin 

dæmi um slíkt. 

 

Kennaraháskóli Íslands  

Kennaraháskóli Íslands hefur til skamms tíma verið annar stærsti háskóli landsins og 

byggir á um einnar aldar reynslu af starfsmenntun kennara. Í Kennaraháskólanum 

eru um 2.400 nemendur sem allir stunda nám á ólíkum sviðum uppeldis- og 

kennsluvísinda. Hann er því langstærsta og fjölbreyttasta kennaramenntunarstofnun 

landsins. Hægt er að stunda grunnnám til BA-, BS- eða B.Ed.-gráðu í þroskaþjálfun, 

tómstunda- og félagsmálafræði, íþrótta- og íþróttakennarafræði, leikskóla-

kennarafræði og grunnskólakennarafræði með fjölmörgum kjörsviðum tengdum 

kennslugreinum eða aldri og þroska nemenda. Þá býður Kennaraháskólinn 

kennsluréttindanám til 15 eða 30 eininga fyrir þá sem hafa lokið námi í faggrein 

(kennslugrein) eða faggreinum, bóklegum eða starfstengdum. Um 20% af nemendum 

við Kennaraháskólann, eða um 500 einstaklingar, stunda framhaldsnám til Dipl. Ed.-

gráðu á fjölmörgum sérsviðum uppeldis- og menntunarvísinda og rannsóknartengt 

framhaldsnám til meistara- og doktorsgráðu (Kennaraháskóli Íslands, 2006). 
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Kennaraháskóli Íslands kynnti sumarið 2005 nýtt skipulag þar sem nemendum í 

grunnnámi býðst að sækja tveggja ára framhaldsnám í beinu framhaldi af 

grunnnáminu. Tilgangur þessara breytinga er að bregðast við breyttum 

samfélagsaðstæðum, efla þá starfsmenntun sem er veitt og bæta aðgang ungs fólks 

að framhaldsnámi við skólann. Breytingarnar munu koma að fullu til framkvæmda 

haustið 2007. Á næstu tveimur árum er stefnt að því að allt grunn- og framhaldsnám 

við skólann verði samhæft og til verði fimm ára heildstætt háskólanám fyrir kennara í 

leik-, grunn- og framhaldsskólum, íþróttakennara og þroskaþjálfa.  

Skipulagðar verða fjórar námsbrautir:  

• Nám og þroski barna – en þar verður nám verðandi leikskólakennara og 

grunnskólakennara sem vilja sérhæfa sig í kennslu yngri barna eða kennslu 

á miðstigi.  

• Þekking og hæfni barna og fullorðinna – en þar verður nám verðandi kennara 

sem vilja sérhæfa sig í kennslu einstakra kennslugreina á öllum stigum 

grunnskóla eða í framhaldsskóla og fyrir þá sem vilja verða 

umsjónarkennarar á mið- eða unglingastigi auk kennsluréttindanáms fyrir 

framhaldsskólakennara.  

• Íþróttir og lýðheilsa – en þar verður nám verðandi íþróttakennara, 

íþróttafræðinga og íþróttaþjálfara og nám tengt lýðheilsu.  

• Lífsleikni og samfélag – en þar verður nám fyrir verðandi þroskaþjálfa og 

tómstunda- og félagsmálafræðinga.  

Á öllum námsbrautum verður framhaldsnám skipulagt í beinu framhaldi af grunnnámi 

og verður hægt að ljúka annaðhvort starfstengdu meistaranámi til M.Ed.-gráðu eða 

rannsóknartengdu meistaranámi til MA- eða MS-gráðu. Doktorsnám við skólann 

verður einnig tvenns konar, annaðhvort starfstengt doktorsnám til Ed. D.-gráðu eða 

rannsóknartengt doktorsnám til Ph. D.- gráðu (Kennaraháskóli Íslands, 2005).   

 

Háskólinn á Akureyri  

Kennaradeild Háskólans á Akureyri tók til starfa haustið 1993. Þar er  hægt að stunda 

nám á  grunnskólabraut, leikskólabraut og  framhaldsbraut. Af grunnskólabraut og 

leikskólabraut brautskrást nemendur með B.Ed.-gráðu; af framhaldsbraut er unnt að 

ljúka 15 eða 30 eininga diplómagráðu (Dipl. Ed.) og 60 eininga meistaranámi (M.Ed.); 

og námi í kennslufræði til kennsluréttinda sem er ýmist 15 eða 30 einingar (Háskólinn 

á Akureyri, 2006). 
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Nefnd á vegum Háskólans á Akureyri hefur sent frá sér niðurstöður þar sem lagt er til 

að við Háskólann á Akureyri gefist kennaranemum kostur á að hefja framhaldsnám 

strax að loknu 90 eininga grunnnámi. Hægt verði að ljúka 60 eininga námi til M.Ed.-

gráðu sem ljúki með 20-45 eininga meistaraverkefni. Í tillögu nefndarinnar er gert ráð 

fyrir að öllu kennaranámi til kennsluréttinda sé lokið með meistaraprófi en stúdentar 

geti valið sér áherslur í námi sínu og á hvaða skólastigi þeir vilji sérmennta sig 

(Háskólinn á Akureyri, 2005). 

 
Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands menntar einkum faggreinakennara til kennslu í framhaldsskólum og á 

unglingastigi.  Stór hluti framhaldsskólakennara hlýtur alla sína kennaramenntun eða 

hluta hennar við Háskóla Íslands. Háskóli Íslands býður t.d. upp á þriggja ára 

grunnmenntun til BA- og BS-gráðu í grein eða greinum sem kenndar eru í grunn- og 

framhaldsskólum. Hægt er að byggja ofan á þá menntun í allmörgum greinum, m.a. 

íslensku, ensku, stærðfræði og raungreinum með 60 eininga námi til MA-gráðu.  Í 

þessu námi er hvorki grunn- né framhaldsnámið formlega skilgreint sem hluti af 

kennaranámi og að öðru jöfnu er ekki boðið upp á sérhæfingu innan námsins sem 

býr nemendur sérstaklega undir kennarastarfið. 

Háskóli Íslands býður einnig 45 eininga meistaranám í allmörgum greinum, m.a. í 

tungumálum, stærðfræði og nokkrum raungreinum. M.Paed.-nám er skilgreint sem 

nám fyrir kennara. Ef nemendur hafa ekki þegar öðlast kennsluréttindi taka þeir 15 

einingar af 45 einingum í kennslufræði og eru þær þreyttar innan félagsvísinda-

deildar. Engin fagleg samvinna er á milli deilda háskólans sem bjóða upp á þetta 

nám, hvorki um inntak né verkaskiptingu. Starfsþjálfun kennaranema er öll innan 

félagsvísindadeildar. 

Félagsvísindadeild býður kennslufræðinám fyrir faggreinakennara. Inntökuskilyrði eru 

BA- eða BS-gráða eða sambærilegt nám. Námið í kennslufræði hefur nýlega verið 

tekið til endurskoðunar og frá hausti 2005 er hægt að velja um þrjár námsleiðir. Í boði 

er eins árs diplómanám sem fullnægir lögum um embættisgengi kennara  eins og þau 

eru nú, þ.e. ýmist til 30 eða 15 eininga. Diplómanám er nú skilgreint sem fyrri hluti 

meistaranáms í kennslufræði. Ef nemendur ljúka diplómanámi með fyrstu einkunn 

geta þeir með því að bæta við 30 einingum öðlast MA-gráðu í kennslufræði. Einnig er 

hægt að taka 60 eininga nám í kennslufræði til MA-prófs án þess að því fylgi 

kennsluréttindi. Slíkt nám er m.a. hugsað fyrir þá sem þegar hafa slík réttindi eða vilja 

nýta þekkingu sína á annan hátt (Háskóli Íslands, 2005). 
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Listaháskóli Íslands  

Listaháskóli Íslands hefur nýlega hafið kennaranám í samstarfi við Kennaraháskóla 

Íslands. Kennaranámið er fræðinám til undirbúnings almennum fræðslustörfum og 

fyrir kennslu í listum í grunn- og framhaldsskólum samkvæmt námskrá. Nemendur í 

kennaranámi þurfa að hafa lokið háskólaprófi eða sambærilegu námi í myndlist, 

hönnun, leiklist eða tónlist. 

Námið er 30 eininga nám. Nemendur geta valið hvort þeir vilja ljúka náminu á einu ári 

(30 einingar) eða tveimur (2x15 einingar) og taka þá 15 einingar á hvoru ári.  Kennsla 

er staðbundin en þó hafa  einstaka námskeið verið skipulögð í fjarkennslu 

(Listaháskóli Íslands, 2006).    

Háskólinn í Reykjavík  

Kennslufræði- og lýðheilsudeild tók til starfa við Háskólann í Reykjavík haustið 2005. 

Við nýstofnaða deild er boðið upp á ferns konar námsmöguleika, þ.e. meistaranám í 

stærðfræði og kennslufræðum (M.Ed.), meistaranám í lýðheilsufræðum (MPH) og 

meistaranám fyrir verðandi kennara í lýðheilsufræði (M.Ed.). Einnig er boðið upp á 

grunnnám í íþróttafræði (B.Ed.) fyrir verðandi íþróttakennara (Háskólinn í Reykjavík, 

2006). 
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Kennaramenntun hjá nágrannaþjóðum 

Áherslur 

Síðustu áratugi hafa þjóðir heims og fjölþjóðasamtök í sívaxandi mæli lagt áherslu á 

menntamál og þróun menntakerfa í samhengi við stjórnun efnahags- og félagsmála. 

Kennarar og kennaramenntun hafa löngum verið gildur þáttur í menntaumræðunni en 

á síðustu árum, þegar kröfur til skóla og menntakerfa hafa orðið margbrotnari og 

áhersla á gæði menntunar vaxið, hefur gildi kennarastéttarinnar komið skýrar fram. 

Það er almennt viðurkennt að gæði menntunar og skilvirkni skólakerfisins í 

þekkingarsamfélagi byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt 

kennara. Þjóðfélög, sem vilja hasla sér völl í þekkingarhagkerfi nýrrar aldar, móta 

gjarnan stefnu um störf og menntun kennara og sama gera fjölþjóðasamtök á borð 

við Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), Evrópusam-

bandið, Alþjóðavinnumálastofnunina, Alþjóðabankann, Evrópuráðið, United Nations 

Education, Science and Cultural Organization (UNESCO) o.fl.  

Dæmi um slíka áherslu í Bandaríkjunum var starf sk. „Holms-nefndar“ sem skipuð var 

fulltrúum hundrað áhrifamestu rannsóknarháskólanna. Nefndin gerði tillögur um 
stóreflda menntun kennara á öllum skólastigum þar sem starfsmenntun væri tengd 

akademísku námi í kennslugreinum og kennsluréttindi miðuðust við 5 ára 

háskólanám.  Slíkt fyrirkomulag tíðkast víða í N-Ameríku en þar eru einnig fleiri form 

kennaramenntunar. 

Vorið 2000 var samþykkt á fundi leiðtoga Evrópusambandsins í Lissabon 

verkefnaáætlun ESB og EFTA þar sem fram koma sameiginleg markmið til ársins 

2010. Meginmarkmiðið var að gera efnahagskerfi aðildarríkja ESB að því fremsta og 

öflugasta í heimi. Síðar, á leiðtogafundi ESB í Stokkhólmi vorið 2001, lögðu 

menntamálaráðherrar sambandsins fram skýrslu með skilgreindum markmiðum til að 

auka gæði menntakerfa og gera þau markvissari. Jafnframt er stefnt að samhæfingu 

menntakerfanna til að efla samstarf, auðvelda mat á prófskírteinum og almennan 

samanburð milli landa. Í þessu samhengi er m.a. stefnt að stöðluðum viðmiðum og 

sameiginlegu gæðakerfi í menntakerfum Evrópulandanna. 

Bologna-yfirlýsingin er mikilvægur liður í menntamarkmiðum ESB-/EFTA-landanna. 

Bologna-yfirlýsingin hefur það markmið að gera Evrópu að einu samfelldu 
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menntunarsvæði fyrir árið 2010. Stefnt er að því að háskólagráður, sem gefnar eru út 

af háskólum aðildarríkjanna, verði sambærilegar. 

Á alþjóðlegri ráðstefnu OECD í Amsterdam í nóvember 2004 var lögð fram skýrsla 

sem heitir „Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective 

Teachers“ – um kennaramenntun og starfsþjálfun, nýliðun í kennslu, kennarastarfið, 

starfsþróun og framgang í starfi. Skýrslan byggist á umfangsmiklum niðurstöðum 

rannsókna á lykilatriðum í opinberri stefnumótun um málefni kennara. Þar kemur fram 

að kennarar gegni lykilhlutverki í umbótum í skóla- og menntamálum enda séu betri 

skólar og bætt skólastarf eðlileg viðbrögð við kröfum fólks um meiri efnahaghagslega 

og félagslega velferð. Í skýrslunni eru m.a. settar fram leiðbeiningar um æskilega 

stefnumótun opinberra aðila í málefnum kennara til að auka gæði í kennslu. Þar er 

rætt um mat á umsækjendum um kennaranám, fagmennsku kennara, tengsl 

starfsþjálfunar í skóla og starfsþróunar, sveigjanlegri kennaramenntun og markvissa 

símenntun, úrval kennara, þátttöku í stefnumótun og rannsóknir á menntun og 

skólastarfi.  

ETUCE stóð fyrir ráðstefnu þann 17. janúar 2005 um menntun kennara og leiðir til að 

auka framboð á vel menntuðum kennurum (European Trade Union Committee For 

Education, 2005). Í niðurstöðum umræðna var lögð áhersla á menntun kennara og 

vaxandi þörf fyrir aukið framboð á vel menntuðum kennurum til starfa. Málefni 

kennarastéttarinnar, kennaramenntun og kennarastarfið er ofarlega á baugi víða um 

lönd og hjá fjölþjóðastofnunum. Evrópusambandið  (Eurydice, 2006, European 

Commission, 2005) vinnur t.d. að úttekt á kennarastarfinu til að skilgreina gæðastaðla 

og viðmið um faglega hæfni kennara og OECD undirbýr samanburðarkönnun á 

kennarastéttinni í aðildarríkjunum. Þar verður m.a. safnað gögnum um menntun 

kennara, viðhorf og starfsaðstæður (Directorate for Education, 2005).  

Af þessari stuttu samantekt má sjá að mikil umræða á sér stað í Evrópu. Flestum 

virðist bera saman um að lengja og styrkja þurfi kennaramenntun til þess að auka 

hagsæld ríkja og þjóða.   

Norðurlönd 
Til þess að skýra stöðu íslenskrar kennaramenntunar hafa verið dregnar saman 

upplýsingar um menntun kennara í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Danmörku. Kaflinn 

er byggður á skýrslu Kennarasambands Íslands (2005).  

Í Svíþjóð er kennaranám mislangt eftir því á hvaða aldursstigi viðkomandi hyggst 

kenna. Hver eining í sænska kerfinu jafngildir u.þ.b. ¾ af hverri einingu í íslenska 
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kerfinu. Hvert ár samkvæmt sænska kerfinu gefur 40 einingar á móti 30 einingum í 

íslenskum háskólum. Til að öðlast kennsluréttindi í leikskóla og yngstu bekkjum 

grunnskóla (að 10 ára aldri) þarf 3,5 ára kennaranám og 4 ár til að öðlast réttindi til 

sérkennslu. Náminu er skipt í deildarkjarna sem er sameiginlegt nám fyrir alla 

kennara og brautarkjarna sem vísar til þess skólastigs sem kennaraneminn hyggst 

leggja áherslu á. Til að öðlast kennsluréttindi í eldri bekkjum grunnskólans þarf 4,5 

ára kennaranám og til að öðlast kennsluréttindi til kennslu í framhaldsskólum þarf 4,5 

til 5,5 ára kennaranám.  

Í Noregi er kennaranám mislangt eftir skólastigum. Leikskólakennarar hafa þriggja 

ára menntun en menntun grunnskólakennara er fjögur ár. Norðmenn bjóða fimm ára 

kennaramenntun (þar af tvö ár til meistaraprófs) og hagnýta 1-1,5 ára menntun fyrir 

þá sem hafa annað háskólanám að baki. Hún er fyrst og fremst fyrir þá sem hafa 

mikla sérhæfingu í kennslugrein til kennslu í eldri bekkjum grunnskóla og í 

framhaldsskólum.  

Í Finnlandi skiptist menntun grunnskólakennara annars vegar í nám fyrir 

bekkjarkennara sem kenna allar kennslugreinar í 1.-6. bekk og hins vegar í nám fyrir 

fagkennara sem kenna tiltekna(r) námsgrein(ar) í 7.-10. bekk. Námið fer fram í 

kennaradeildum háskóla eða í samvinnu fag- og menntunarfræðideildar viðkomandi 

háskóla. Menntun bekkjarkennara er fimm ára M.Ed.-gráða. Viðbótarmenntun í 

sérgrein (35 einingar) veitir bekkjarkennara möguleika á að starfa sem fagkennari í 

grunnskóla. Menntun fagkennara er 160 til 180 eininga meistaranám sem má ljúka á 

fimm til sex árum. Aðalgrein er sú námsgrein sem kennaraneminn ætlar að kenna. 

Menntunin fer fram innan fagdeildar í háskóla en 35 eininga nám í kennslufræði er 

sótt til uppeldis- og menntunarfræðideildar. 

Í Danmörku fer nám fyrir kennara í 1.-10. bekk fram í sérstökum kennaraskólum 

(seminarium). Námið er fjögur ár að lengd, eða 120 einingar, en meðalnámstími er í 

reynd lengri. Nemendur sérhæfa sig í fjórum aðalgreinum sem allar eru 

kennslugreinar á grunnskólastigi. Gerð er krafa um að kennarar í menntaskólum og 

HF-skólum (nám til stúdentsprófs) hafi fimm ára háskólamenntun í einni eða fleiri 

kennslugreinum (kandídatspróf eða 210 eininga próf í faggrein) og auk þess 

menntun í uppeldis- og kennslufræði.  

 

Ljóst er að kennaramenntun í þeim löndum, sem við viljum bera okkur saman við, er 

lengri en tilskilin lágmarksmenntun samkvæmt íslenskum lögum (Ríkisendurskoðun, 

2003). 
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Kennsluráð   

Í Skotlandi, á Írlandi og víðar hefur verið farin sú leið að stofna kennsluráð. 

Kennsluráð er samstarfsnefnd um málefni kennara sem komið er á fót með 

sérstökum lögum í þeim löndum sem viðhafa þetta starfsskipulag, þ.e. ein í hverju 

landi. Kennsluráð hefur með höndum (eða hefur eftir atvikum tekið við) stjórnun og 

stefnumótun í öllum helstu málum er snúa að grunn-, framhalds- og endurmenntun 

kennara, starfsþjálfun kennaraefna og útgáfu kennsluréttinda (leyfisbréfa). Kennslu-

ráðið hefur úrskurðarvald um starfshæfi bæði við upphaf starfs og eftir atvikum þar 

eftir og hlutast til um uppsetningu og viðhald skrár yfir alla starfandi kennara og 

skólastjórnendur.  

Kennsluráð eru sett á laggirnar m.a. í því skyni að auka veg og virðingu 

kennarastarfsins. Ráðin hafa það hlutverk að festa og bæta umbúnað um menntun 

og viðhald menntunar, að setja fram gæðaviðmið um menntun, að hafa  eftirlit með 

gæðum menntunar og starfa kennara. Kennsluráð taka til málefna s.s. gæðaviðmiða 

fyrir alla kennaramenntun (staðla), umbúnaðar um reynslutíma nýrra kennara 

(probation) og innleiðingar nýliða í starf (induction). Kennsluráð hafa það hlutverk að 

fylgjast með kennaramenntun og endurmenntun og endurskoða námsframboð í  

grunn-, framhalds- og endurmenntun kennara.   

Ráðin eru fjölskipuð og eru samstarfsvettvangur stjórnvalda, rekstraraðila, fagfélaga, 

háskóla og notenda kennaramenntunar. Kennsluráð eru menntamálaráðherra til 

ráðuneytis um öll málefni kennaramenntunar og kennarastarfsins. The Teaching 

Council í Skotlandi hefur verið við lýði um árabil og á Írlandi voru sett lög um 

sambærilega stofnun árið 2001 og tók hún til starfa árið 2005. Írsku lögin eru sett til 

að halda uppi merkjum kennarastarfsins, ýta undir starfsþróun kennara og halda við 

og bæta gæði kennslu. Með lögunum er komið á fót viðmiðum, stefnumörkun og 

aðferðafræði í menntun og starfsþjálfun kennara og öðrum málefnum tengdum 

kennurum, kennarastarfinu og kennarastéttinni (fylgiskjal nr. 2).  
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Í 7. grein um hlutverk og verksvið Teaching Council á Írlandi (Irish National Teachers´ 

Organization, 2001) kemur þannig fram að hlutverk kennsluráðsins sé að auka veg 

og virðingu kennarastarfsins og koma á laggirnar, birta, endurskoða og viðhalda 

siðareglum fyrir kennara en þær skulu m.a. innihalda viðmið um kennslu, gæði 

kennslu og þekkingu og færni kennara. Enn fremur er hlutverk og verksvið írska 

kennsluráðsins:  

• að koma á laggirnar og reka (og viðhalda) kennaraskrá 

• að ákvarða á hverjum tíma hvaða menntunar, þjálfunar og hæfni er krafist til 

að hljóta kennsluréttindi (leyfisbréf)  

• að móta og setja fram starfsaðferðir og reglur um skráningu kennara,  þar 

með talið um útgáfu leyfisbréfa og endurnýjun skráningar kennara 

• að semja viðmið eða reglur um handleiðslu nýliða í kennslu og viðhalda þeim 

• að semja reglur og viðmið um reynslutíma kennara, þar með talið um lengd 

reynslutíma 

• að vera menntamálaráðherra á hverjum tíma til ráðgjafar um inntökuskilyrði í 

kennaranám, endurmenntun og starfsþróun kennara, framboð á 

réttindakennurum og önnur mál sem snerta ráðið eða ráðherra óskar eftir  

• að rannsaka, þegar svo ber undir, starfshæfi kennara, úrskurða um mál og 

sjá um að þeim viðurlögum, sem úrskurðurinn felur í sér, verði beitt  

• að standa fyrir eða fela öðrum rannsóknir á þeim sviðum og málefnum er 

undir ráðið falla og birta eftir því sem ráðið telur tilefni til 

• að vera málsvari kennarastarfsins við umfjöllun um menntamál og að koma á 

reglubundnum samskiptum og skoðanaskiptum við samtök kennara og við 

almenning 

• að veita menntamálaráðherra á hverjum tíma upplýsingar að beiðni hans 

• að endurskoða og meta námsskipan kennaramenntunar, með tilliti til 

veitingar leyfisbréfa og skráningar í kennaraskrá 

• að meta menntun og kennsluréttindi milli landa og/eða þjóðríkja bæði innan 

og utan Evrópusambandsins 

Væntanlega getur töluverð hagræðing hlotist af stofnun kennsluráðs á Íslandi, 

svipaðs því sem er á Írlandi. Þar má koma fyrir á einum stað verkefnum sem nú er 

sinnt á mismunandi stöðum og sumum sem jafnvel hefur ekki verið sinnt hingað til.  
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Staðlar og viðmið  

Víða um heim hafa verið settir fram staðlar og viðmið um menntun kennara og um 

kennarastarfið. Með því er reynt að auka gæði en jafnframt tryggja gagnsæi og 

samsvörun í menntakerfinu. Í slíkum stöðlum og viðmiðum koma fram atriði, 

starfshættir og eiginleikar sem menn eru sammála um að séu æskilegir. Greina þarf á 

milli staðla sem lúta að skipan og starfsháttum menntastofnana, annars vegar, og 

staðla sem snúast um eiginleika og hæfileika kennara og kennaraefna hins vegar. 

Starfshópurinn kynnti sér staðla sem notaðir eru í nokkrum löndum og nokkrum 

kennaraháskólum. Staðlar um kennaramenntun í Skotlandi eru gott dæmi (Initial 

Teachers Education, 2000). Þar er í skipulagi kennaramenntunar lögð áhersla á þrjár 

hliðar í fagþróun kennarastéttarinnar:  

• fagþekkingu 

• hæfni  

• gildi og áhuga 

Einnig má nefna hér sem dæmi staðla frá kennaradeild Purdue-háskóla í Indiana 

(Purdue University Calumet´s School of Education, fylgiskjal nr. 1).  Sá háskóli er virt 

kennaramenntunarstofnun og í stöðlunum er reynt að lýsa þeim eiginleikum sem 

nemendum í kennaranámi er ætlað að tileinka sér (Purdue University, 2005).  

Meginsýn kennaradeildar Purdue-háskóla er að mennta kennara sem: 

• verða í fremstu röð á sínu sviði  

• geta tekist á við faglegar, félagslegar og tæknilegar breytingar 

• leggja áherslu á símenntun og stöðuga faglega framþróun með 

rannsóknum og athugunum á vinnuaðferðum  

• gæða starf sitt fjölmenningarlegri sýn og eru ábyrgir þegnar í heimi þar 

sem öll samfélög eru tengd og eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta 

(Purdue University, 2005) 

Í stofnuninni er litið svo á að þessi sameiginlega sýn sé mikilvæg í því hlutverki 

skólans að vera leiðandi í Indiana, Bandaríkjunum og öllum heiminum. Áhersla er 

lögð á samræmi og faglegar skuldbindingar og færni þar sem rannsóknarþátturinn 

einkennir kennaranámið og kennslan er meginviðfangsefnið.  
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Fjórir þættir eru hafðir að leiðarljósi á öllum stigum kennaranámsins við Purdue-

háskóla:  

• Fjölbreytileiki meðal nemenda er orðinn veruleiki í skólum og ætlast er til að 

útskriftarnemar séu færir um að kenna öllum nemendum.  

• Tæknin gegnir mikilvægu hlutverki í náminu. Því er lögð áhersla á að 

útskriftarnemar tileinki sér faglegar, félagslegar og tæknilegar nýjungar í 

símenntun sinni og geti nýtt sér ýmsar tæknilegar aðferðir við kennslu og 

nám.  

• Starfsþjálfun veitir verðandi kennurum góða innsýn í kennslustarfið, hin 

margþættu störf kennara og hið flókna mannlíf í skólanum, sem og starf á 

sviði rannsókna og fræðimennsku.  

• Feril- og verkskrá er áreiðanlegur vitnisburður þar sem útskriftarnemar geta 

sýnt fram á kunnáttu sína, færni og starfshæfni.  

Í grunnnáminu er lögð áhersla á hæfni á sjö sviðum: að hafa skilning á einstaklings-

bundnum þroska nemenda, að beita árangursríkum kennsluaðferðum sem byggjast á 

samþættingu efnis og kennslufræði, að beita nýjustu tækni, að aðlaga nám að 

mismunandi þörfum nemenda, að beina sjónum að sérhverjum nemanda og meta 

þroska hans og árangur, að hafa samstarf við samkennara, foreldra og aðra 

viðkomandi aðila og stunda kennslu án aðgreiningar.  

Framhaldsnám felur í sér fleiri þætti og þar er lögð áhersla á sex svið til viðbótar: að 

skapa þekkingu, að samhæfa þekkingu, að miðla þekkingu, að beita gagnrýninni 

hugsun, að leggja stund á faglega þróun og taka virkan þátt í faglegu starfi. Mörkin á 

milli almenns kennaranáms og framhaldsnáms eru ekki skörp og skarast víða 

(Purdue University, 2005).  

Íslenskir háskólar vinna nú að þróun staðla og viðmiða. T.d. hefur Kennaraháskóli 

Íslands sett fram Meginviðmið og staðlar/þræðir um menntun kennara og annarra 

uppeldisstétta (Kennaraháskóli Íslands, 2006).  

Samkvæmt lögum um háskóla, nr. 137/1997, skal menntamálaráðuneyti hafa eftirlit 

með gæðum þeirrar menntunar sem þeir bjóða. Viðmið um gæði kennaramenntunar 

til handa kennaramenntunarstofnunum hafa ekki verið gefin út af 

menntamálaráðuneyti heldur eru gerðir kennslusamningar á milli ráðuneytisins og 

háskólanna um fjárframlög byggð á nemendafjölda, framlögum til rannsókna og 
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fjárveitingum til húsnæðismála. Kennaramenntunarstofnanir þurfa ekki frekar en 

aðrar háskólastofnanir að uppfylla sérstök skilyrði til þess að útskrifa menntaða 

kennara önnur en þau sem koma fram í lögum um háskóla og einstaka háskóla.   

Á undanförnum árum hafa einstakir háskólar unnið að gæðamálum og þróað 

gæðakerfi um starfsemi sína.  Vinnuhópur um gæðamál í skólastarfi skilaði í ágúst 

2005 tillögum til menntamálaráðherra um gæðamál í skólakerfinu, m.a. um 

gæðastefnu í háskólum. Lög um háskóla eru nú til endurskoðunar. 
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Samantekt og tillögur starfshóps 

Ljóst er að beint samhengi er á milli gæða og skilvirkni menntakerfis annars vegar og 

menntunarstigs, lífsgæða og efnahagsþróunar samfélagsins hins vegar. Þetta er 

löngu viðurkennt í þeim löndum sem við Íslendingar berum okkur saman við. Við 

stefnumörkun í  skólamálum á vegum alþjóðastofnana og einstakra ríkja hafa menn 

jafnframt í vaxandi mæli gert sér grein fyrir miðlægri stöðu kennarans í 

breytingaferlinu og þeirri kjölfestu sem kennaramenntunin er í menntakerfinu. 

Kennaramenntun á Íslandi er nú skipulögð sem 3-4 ára háskólanám (180-240 

einingar).  Það er með því stysta sem þekkist í löndum á Evrópska efnahagssvæðinu 

og í OECD-ríkjunum. Meðallengd kennaramenntunar í OECD-löndunum er nú ríflega 

4 ár fyrir grunnskólakennara og tæplega 5 ár fyrir framhaldsskólakennara. Hér er um 

meðaltöl að ræða sem þýðir að í mörgum löndum spannar kennaramenntunin lengri 

tíma, t.d. í Finnlandi, Frakklandi, Ítalíu, Slóvakíu og Þýskalandi.  Hér við bætist að í 

mörgum löndum er gert ráð fyrir starfsþjálfun eftir kennaranám, sk. kandídatsárum, 

áður en menn öðlast formleg kennsluréttindi (oft eftir sérstakt kennarapróf). Dæmi um 

slík kandídatsár má finna á Írlandi, í Englandi, Portúgal, Spáni, Skotlandi og víðar. 

Dæmi um sérstök kennarapróf að loknu starfsnámi má finna í Frakklandi, Þýskalandi, 

Grikklandi, Ítalíu og víðar.  Sé skyggnst út fyrir Evrópu má finna áhugaverð dæmi um 

lengri kennaramenntun, kandídatsár og kennarapróf víða í fylkjum Ástralíu, Kanada 

og Bandaríkjanna. 

Eðlilegt er að fagleg og fræðileg viðfangsefni í starfsmenntun kennara hérlendis verði 

dýpkuð í samræmi við auknar kröfur til kennarastarfsins, m.a. vegna breyttra 

þjóðfélagsaðstæðna og nýrrar þekkingu á tengslum menntunar og samfélagsþróunar. 

Á tímum hraðra samfélagsbreytinga þarf að gera auknar kröfur til fagstéttar kennara 

á öllum skólastigum.   

Starfshópurinn leggur til að menntun leik-, grunn- og framhaldsskólakennara verði 

lengd þannig að hún verði sambærileg við það sem tíðkast hjá nágrannaþjóðunum. 

Jafnframt verði form hennar lagað að Bologna-ferlinu um skipan háskólanáms í 

Evrópu. Það þýðir að kennaranám verði skipulagt sem þriggja ára grunnnám og 

tveggja ára framhaldsnám til meistaraprófs (M.Ed.-, MA- eða MS-gráðu) en auk þess 

þarf að gefa kost á símenntun og framhaldsnámi til doktorsnáms. Hliðstæðar 

áherslubreytingar þarf að gera á menntun starfsmenntakennara í samræmi við 

Kaupmannahafnaryfirlýsinguna frá 2003. Þar var lögð áhersla á að tryggja gæði 
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starfsmenntunar, m.a. með bættri menntun kennara sem sinna starfsmenntun. Ofan 

á tilskilda menntun í kennslugrein þarf að bætast tveggja ára kennaramenntun, sniðin 

að þörfum starfsmennta. 

Mikil umræða á sér stað í Evrópu um aukin gæði menntunar til þess að efla megi 

stöðu ríkjanna á alþjóðavettvangi. Í þessum fyrirætlunum gegna kennarar 

lykilhlutverki. Stjórnvöld í mörgum löndum hafa hafið aðgerðir til að efla 

starfsmenntun kennara og gera kennslu að aðlaðandi ævistarfi til að fjölga kennurum 

í starfi og halda kennurum í starfi. Aðgerðir til að styrkja menntakerfið einkennast af 

því að hækka laun kennara og enn fremur að bæta menntun þeirra. Þess vegna 

hefur menntun kennara í mörgum löndum verið lengd, eins og fram hefur komið, 

sérhæfing aukist og menntarannsóknir aukist.  

Það er álit starfshópsins að auk þess að lengja og styrkja kennaramenntun á Íslandi 

þurfi að styðja betur við kennarastarfið og styrkja þá umgjörð sem er nauðsynleg 

fagstétt kennara. Hér að framan eru nefnd dæmi um aðgerðir sem styrkja myndu 

umgjörð kennaramenntunar og kennarastéttar, s.s. gæðakerfi og kennsluráð. 

Margt bendir til að á næstu árum verði framboð á menntuðum grunn- og framhalds-

skólakennurum nægjanlegt til að svara þörf samfélagsins svo vel sé og því séu nú  

kjöraðstæður fyrir ýmsar tímabærar umbætur á starfsaðstæðum kennarastéttarinnar 

og starfsmenntun hennar.  Staðan á leikskólastiginu er önnur enda tiltölulega stutt 

síðan leikskólinn varð formlega hluti skólakerfisins. Ljóst er því að knýjandi þörf er 

fyrir fjölgun leikskólakennara, eflingu starfsmenntunar og umbætur á starfsumhverfi 

þeirra.   

Það er álit starfshópsins að þörf sé á stofnun kennsluráðs á Íslandi. Mikilvægum 

málaflokkum, s.s. gæðaviðmiðum fyrir kennaramenntun, umsýslu með reynslutíma 

nýrra kennara og innleiðingu nýliða í starfi, er ábótavant í íslensku skólasamfélagi. 

Það er ekkert síður mikilvægt á Íslandi en í nágrannalöndunum að auka veg og 

virðingu kennarastarfsins um leið og auknar kröfur eru gerðar bæði til 

kennaramenntunar á öllum skólastigum og til starfa kennara, náms- og starfsráðgjafa 

og skólastjórnenda. Stofnun kennsluráðs myndi vissulega leggja ríka ábyrgð á 

kennarastéttina. Slíka breytingu þyrfti að undirbúa vandlega og nauðsynlegt að í 

slíkum undirbúningi fælist m.a. vönduð skoðun á kostum þess og göllum að taka upp 

þessa breyttu skipan mála.  

Æskilegt er að sett verði stöðluð viðmið um kennaramenntun sem kennara-

menntunarstofnanir geti tekið mið af í starfsemi sinni. Slík viðmið væru uppistaða í 
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gæðastýringu kennaramenntunar sem aftur væri hluti af gæðakerfi háskóla. 

Kennsluráð gæfi út gæðaviðmið og þróaði staðla um kennarastarf og 

kennaramenntun. Það legði grunn að vottunarkerfi kennaramenntunarstofnana og 

kennarastarfsins. 

Starfshópurinn telur brýnt að íslenskar kennaramenntunarstofnanir móti sér 

heildræna stefnu um inntak og markmið kennaramenntunar og háskóladeildir taki upp 

formlega samvinnu um námskrá og leiðir. Skilgreina þarf hvers konar námsframboð 

er nauðsynlegt til að menn öðlist þekkingu og færni sem er kennurum, 

skólastjórnendum og námsráðgjöfum nauðsynleg til að uppfylla kröfur sem gerðar eru 

til þeirra um kunnáttu og færni. Einnig þurfi að gefa kost á valmöguleikum og 

sveigjanleika svo að kennarar og kennaraefni geti dýpkað og breikkað þekkingu sína 

og færni.  

Eðlilegt er að lögfesta ákveðna þætti er varða menntun kennara og skólastjórnenda, 

s.s. hvaða menntun að lágmarki gefi starfsréttindi. Slík ákvæði gætu verið í löggjöf 

um kennaramenntun og lögum um lögverndun starfsheita.  

 

Nánar tiltekið leggur starfshópurinn til: 

a. Að 5 ára kennaranám eða meistarapróf við kennaramenntunarstofnanir á 

háskólastigi veiti kennsluréttindi framhaldsskólakennara,  grunnskólakennara og 

leikskólakennara. Þeir sem þegar hafa aflað sér lögverndaðra kennsluréttinda, 

skv. núgildandi lögum, haldi þeim. 

b. Að tryggt verði í lögum og reglum að menntun starfsmenntakennara verði 

einnig lengd og metin jafngild öðru kennaranámi. Kennslufræðihluti þess náms  

fari fram í kennaramenntunarstofnunum á háskólastigi.  

c. Að starfsheiti og starfsréttindi leikskólakennara verði varin með lögum á 

sama hátt og annarra kennara.  

 

d. Að menntun skólastjórnenda á öllum skólastigum verði skilgreind. Mikilvægt er 

að starfshæfi þeirra byggist á tilskilinni menntun og kennsluréttindum á við-

komandi skólastigi. Æskilegt er að gera kröfu um að skólastjórnendur hafi 

háskólamenntun í stjórnun stofnana.  
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e. Að boðnar verði fjölbreytilegar námsleiðir til kennsluréttinda og í auknum 

mæli horft fram hjá skilum milli skólastiga við veitingu kennsluréttinda. 

 

f. Að sérstaklega verði hugað að starfsþjálfun kennaraefna eftir kennaranám, sk. 

kandídatsári, áður en menn öðlast formleg kennsluréttindi (hugsanlega eftir 

sérstakt kennarapróf). 

 

g. Að skilgreind verði viðmið um inntak og starfshætti við menntun allra kennara 

og skólastjórnenda. Stuðlað verði að fjölbreytni og sveigjanleika í 

kennaramenntun. Því leggur starfshópurinn til að viðfangsefni kennaramenntunar 

verði skýrð. Í þessu samhengi leggur starfshópurinn til að komið verði á 

samræmdu kerfi gæðastjórnunar með stöðlum og skilgreindum viðmiðum, til að 

tryggja menntunarstig kennarastéttarinnar. Með því verði stuðlað að faglegu 

samræmi milli kennaramenntunarstofnana innanlands og staða íslenskrar 

kennaramenntunar verði einnig styrkt í alþjóðlegu samhengi. 

 

h. Að stofnað verði og lögfest sérstakt kennsluráð (Teaching Council) sem verði 

samstarfsvettvangur stjórnvalda, rekstraraðila, fagfélaga, háskóla og notenda 

kennaramenntunar. Kennsluráðið hafi með höndum stjórnun og stefnumótun um 

öll helstu mál er snúa að grunn-, framhalds- og endurmenntun kennara, starfs-

þjálfun kennaraefna og kennsluréttindum (leyfisbréfum). Kennsluráðið hafi einnig 

úrskurðarvald um starfshæfi bæði við upphaf starfs og eftir atvikum þar eftir, 

annist uppsetningu og viðhald skrár yfir alla starfandi kennara og 

skólastjórnendur (með upplýsingum um menntun, starfsreynslu o.s.frv.), 

gæðamál og fleira. Við lögfestingu og stofnun ráðsins verði lög um kennsluráð á 

Írlandi höfð til hliðsjónar. 

 

i. Að tryggð verði stöðug símenntun og sköpuð margþætt tækifæri til framhalds-
menntunar kennara, skólastjórnenda, námsráðgjafa og annars starfsfólks 

skólakerfisins. Skilgreina þarf tengsl grunnmenntunar og viðbótarmenntunar 

kennara og í því sambandi æskilegt reynslutímabil nýrra kennara, stuðning við 

kennara og mismunandi ráðningarform. 
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Lokaorð 

Eins og nefnt er í inngangi byggjast tillögur hópsins að miklu leyti á skýrslum um 

kennaramenntun og málefni kennara sem finna má í heimildaskrá og í fylgiskjölum.  

Þar er að finna mikið af upplýsingum, m.a. tölfræði sem ekki er endurtekin í þessari 

skýrslu. 

Lögð er áhersla á að tillögur starfshópsins komist í framkvæmd sem allra fyrst. Ljóst 

er að nokkurn tíma mun taka að breyta lögum og fullmóta hugmyndir og lög um 

kennsluráð sem síðan þurfa svigrúm til að móta viðmið um starfshæfi og 

kennaramenntun.  Mikilvægt er að tillögum starfshópsins um fyrirmyndir, þ.e. Purdue- 

staðlarnir og írska kennsluráðið, verði fylgt fast eftir enda telur nefndin tillögurnar vel 

ígrundaðar.  

Í fylgiskjali 1 hafa meginatriði í Purdue-stöðlunum verið þýdd yfir á íslensku. Einnig 

má sjá í fylgiskjali 2 lauslega þýðingu á lögum um írska kennsluráðið sem hægt er 

að byggja á við áframhaldandi vinnu við stofnun íslensks kennsluráðs. Fylgiskjal 3 er 

skrá um nýleg rit sem gefin hafa verið út um kennaramenntun og starfshópurinn telur 

að gagnlegt sé að skoða við áframhaldandi vinnu.  

Það er von starfshópsins að tillögurnar nýtist vel við mótun kennaramenntunar á 

Íslandi til framtíðar.  
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Staðlar um kennaramenntun 

Forsendur staðlanna 

Þeir aðilar sem standa að kennaradeild Purdue-háskóla (Purdue University Calumet's School of Education) hafa með 
stöðugu þróunarstarfi sínu fellt ýmsar upplýsingar um reglur varðandi kennslu og sérstakar þarfir skjólstæðinga 
sinna inn í stefnuskrá sína í því skyni að setja upp staðla sem lýsa þeim eiginleikum sem umsækjendum um 
námsvist þar er ætlað að tileinka sér. Í þessu yfirliti yfir grundvallarforsendur er gerð grein fyrir því hvernig nýlegar 
rannsóknarniðurstöður og skilningur á menntun hafa verið felld inn í stefnuskrána við gerð þessara staðla. 
Í kennaranáminu er nemendum ætlað að standast stigvaxandi kröfur í samræmi við staðlana. Frammistaða nemenda 
er metin á hverju stigi. 
Allir staðlarnir byggjast á eftirfarandi efnisþáttum: að miðla þekkingu, að þróa starfshætti og efla tengsl. Þessir 
staðlar, sem skipta má í þrjá almenna flokka, eru sú undirstaða sem kennaramenntunin byggist á. 

1. Megintilgangur menntunar er sá að nemendur skili góðum námsárangri. Kennarar stuðla að því með 
viðeigandi þekkingu, afstöðu og framkomu við mótun ýmiss konar námsaðferða sem eru uppbyggilegar, 
rökréttar og endurspegla skynsamlega starfshætti. Meginmarkmið kennaramenntunarinnar er því að stuðla 
að því að útskriftarnemar auki og bæti þekkingu sína, færni og starfsaðferðir við að liðsinna nemendum í 
námi þeirra. Þetta meginmarkmið sem felst í því að móta skilvirkar kennsluaðferðir er inntakið í stöðlum 1 til 
3 um kennaramenntun. 

Kennsla skilar bestum árangri þegar hún byggist á skynsamlegum og viðurkenndum fyrirmyndum 
og fræðikenningum (t.d. Joyce & Weil, 1996; Gagne & Driscoll, 1988). Útskriftarnemar verða því að 
undirbúa og útfæra kennsluefni sem endurspegla ýmsar aðferðir og hvetja nemendur til virkrar 
þátttöku í náminu. Þessi hugmynd um kennsluáætlun, undirbúning og útfærslu liggur til grundvallar 
staðli 1 um kennaramenntun. 

Nauðsynlegt er að hafa góðan skilning og þekkingu á námsefninu við kennslu í öllum faggreinum. 
Útskriftarnemar verða því að hafa skilning á og beita meginefnisþáttum, hugtökum og fagkunnáttu 
á sviði aðalgreinar sinnar í starfi (Cruickshank, 1990; Grossman, Wilson, & Shulman, 1989). Þeir 
verða einnig að gera sér grein fyrir þeim tengslum sem eru milli aðalgreinar þeirra og annarra 
námsgreina. Þessi hugmynd um skilning og þekkingu á námsefninu liggur til grundvallar staðli 2 um 
kennaramenntun.  

Kennarar verða oft að bregðast við óvæntum aðstæðum − þeir verða að vera fljótir að hugsa og 
leysa vandamál um leið og þau koma upp. Útskriftarnemar verða því íhuga hvernig staðið skuli að 
verki, hafa skilning á og beita ýmiss konar aðferðum við lausn vandamála og efla hæfni nemenda til 
að beita gagnrýninni hugsun (Cruickshank, 1996; Freire & Macedo, 1987; Gore, 2001). Þessi 
hugmynd um rétta úrlausn vandamála liggur til grundvallar staðli 3 um kennaramenntun. 

2. Kannanir hafa sýnt að nauðsynlegt er að gera ráð fyrir nútímatækni og rannsóknum til að kennsluaðferðir 
skili tilsettum árangri. Annað meginmarkmið kennaramenntunarinnar er því að útskriftarnemar verði færir 
um að nýta sér nútímarannsóknir, þekkingu og tækni og miðla áfram til nemenda sinna. Þetta 
meginmarkmið sem felst í því að nýta sér nútímarannsóknir og tækni er inntakið í stöðlum 4 og 5 um 
kennaramenntun. 

Í fagtímaritum, fræðiritum og öðrum heimildum má finna heilmikið efni um kennsluaðferðir (t.d. 
Alkin, 1992; Wittrock, 1986). Auk þess sækja kennarar ráðstefnur og vinnufundi þar sem þeim eru 
kynntar ýmsar nýjar og skilvirkar aðferðir. Til að geta nýtt sér slíkar upplýsingar verða 
útskriftarnemar að hafa innsýn í það sem helst er á döfinni í rannsóknum á sviði menntamála og 
skoða þær rannsóknir á gagnrýnin hátt með hliðsjón af starfinu í kennslustofunni (Krathwohl, 1997; 
Vockell & Asher, 1995). Þessi hugmynd um gagnrýnið mat á rannsóknum á sviði menntamála liggur 
til grundvallar staðli 4 um kennaramenntun. 

Með nútímatækni er boðið upp á alls kyns nýjan vél- og hugbúnað − allt frá kennslubókum til 
kynningarefnis þar sem margmiðlunartækni er beitt − sem hægt er að nota við kennslu. 
Útskriftarnemar verða að skilja grunnhugtök á sviði tölvutækninnar og nýta sér þá tækni á 
viðeigandi hátt við undirbúning og kennslu (Anandamm, 1998; Vockell & Schwartz, 1992). Þessi 
hugmynd um að tileinka sér og nýta tæknina liggur til grundvallar staðli 5 um kennaramenntun. 

3. Kennsla er á háu gæðastigi þegar kennarar gera sér bæði grein fyrir styrk sínum og veikleikum og fyrir 
eiginleikum og þörfum nemenda sinna. Þriðja meginmarkmið kennaramenntunarinnar er því að 
útskriftarnemar verði færir um að skynja og koma til móts einstaklingsbundnar þarfir, bæði eigin þarfir og 
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annarra, sem og hins fjölbreytilega samfélags sem þeir starfa í. Þetta meginmarkmið er inntakið í stöðlum 6 
til 9 um kennaramenntun.  

Nemendur með sérþarfir njóta oft bestrar menntunar þegar þeir stunda nám án aðgreiningar í 
almennum bekkjum (NEA, 1992). Útskriftarnemar verða því að hafa skilning á ýmsum sérþörfum og 
undanþágum sem nemendur eru með og hvernig taka skal tillit til þeirra í kennslustundum, og 
verða að haga kennslunni þannig að allir nemendur njóti góðs af. Þessi hugmynd um starfið þegar 
um nemendur með sérþarfir er að ræða liggur til grundvallar staðli 6 um kennaramenntun. 

Nú til dags er mikinn fróðleik að finna um fjölbreytileika meðal nemenda hvað varðar menningu, 
uppruna, kynþátt, tungumál, sérþarfir, kynhneigð, kynferði, trúarbrögð, félagshagfræðilega stöðu 
og búsetu og hvaða áhrif slíkt hefur á nám. Einnig er að finna tillögur um hvernig nýta megi 
upplýsingar um slíkan fjölbreytileika í því skyni að beina sjónum markvisst að einstaklingsbundnum 
þörfum (Bennett, 1995). Útskriftarnemar verða því að hafa skilning á því í hverju fjölbreytileiki í 
mannlegu samfélagi felst, hvernig fjölbreytileiki getur haft áhrif á nám og verða að geta skapað 
umhverfi þar sem allir nemendur fá notið sín sem einstaklingar og halda virðingu sinni. Þessi 
hugmynd um skilning og virðingu fyrir fjölbreytileika liggur til grundvallar staðli 7 um 
kennaramenntun. 

Samskipti við nemendur, foreldra, samstarfsmenn o.fl. er mikilvægur hluti kennslustarfsins 
(Darling-Hammond, 1991; McLaughlin & Pfeifer 1988; Raths, 1971). Útskriftarnemar verða því að 
hafa vald á viðeigandi samskiptum, munnlegum, skriflegum eða óyrtum við undirbúning kennslu og 
verða að vera virkir í samskiptum við aðila innan skólakerfisins. Þessi hugmynd um virk samskipti 
liggur til grundvallar staðli 8 um kennaramenntun. 

Kennarar starfa oft við allt aðrar aðstæður en þeir hafa sjálfir átt að venjast og þar sem nemendur 
eru iðulega afar mismunandi. Útskriftarnemar verða að gera sér grein fyrir þeim kröftum sem búa í 
menntasamfélaginu, og innan hins staðbundna samfélags og skólanna, vera virkir þátttakendur 
innan þessara hópa og skapa umhverfi þar sem allir nemendur njóta virðingar (Cruickshank, 1996). 
Þessi hugmynd um skilning á samfélagshópum liggur til grundvallar staðli 9 um kennaramenntun. 

Með því að framfylgja þessum stöðlum er bæði starfsfólk og nemendur í kennaradeild Purdue-háskóla talsmenn og 
fyrirmyndir á sviði námsgæða og símenntunar. 
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Hugmyndafræðileg samantekt um kennaramenntunina í Purdue-háskóla 

Sameiginleg framtíðarsýn. Kennaradeild og yfirstjórn mótuðu í sameiningu framtíðarsýn sína varðandi 
kennaramenntunina í Purdue-háskóla í samvinnu við starfsfélaga sína í öðrum háskóladeildum, starfsfélaga í P-12 
deild og annarra viðkomandi aðila. Þessi sameiginlega sýn á sér rætur í hlutverki Purdue-háskóla sem „land grant“ 
háskóli og því hlutverki kennaradeildarinnar að þjóna íbúum Indiana, Bandaríkjanna og heimsins alls með nýjum 
uppgötvunum, námi og starfi. Kennaradeildinni er ætlað að mennta kennara sem eru fremstir á sínu sviði; sem geta 
tekist á við faglegar, félagslegar og tæknilegar breytingar; sem leggja áherslu á símenntun og stöðuga faglega 
framþróun með rannsóknum og athugunum á vinnuaðferðum; sem gæða starf sitt fjölmenningarlegri sýn og eru 
ábyrgir þjóðfélagsþegnar í heimi þar sem öll samfélög eru samtengd og eiga gagnkvæmra hagsmuna að gæta.  
 
Samræmi. Kennaramenntunin í Purdue-háskóla felur í sér umfangsmikið og flókið nám. Deildarforseti 
kennaradeildarinnar ber stjórnunarlega ábyrgð á námi allra sem útskrifast með kennaramenntun. Kennaradeildin, 
sem hefur það fyrst og fremst að markmiði að útskrifa menntaða kennara, ber meginábyrgð á kennaranáminu, en 
fimm aðrar háskóladeildir hafa einnig kennaranám á kennsluskrá sinni, þ.e. landbúnaðardeild, Consumer and Family 
Sciences, Liberal Arts, vísinda og tæknideild, sem og P-12 deildin. Fagráð um kennaramenntun (Teacher Education 
Council (TEC)), sem nær til allra háskóladeilda, hefur yfirumsjón með öllu réttindanámi og þjónar sem ráðgefandi og 
stefnumótandi nefnd fyrir kennaradeildina. Ennfremur stuðlar röðun námshluta að rökréttu skipulagi námskeiða, og  
þar með að samræmi. 

 
Faglegar skuldbindingar og færni. Í kennaranáminu í Purdue-háskóla er litið á skóla sem flóknar stofnanir 
hvað varðar félagslega og menningarlega eiginleika sem og mannleg samskipti, og kennslu sem afar flókna 
starfsemi þar sem kennarar beita kunnáttu sinni til að skipuleggja kennsluefni, annast kennslu og meta nám. 
Til að öðlast hæfni til að gegna þessu flókna starfi skulu verðandi kennarar afla sér þekkingar á 
viðfangsefninu, þekkingar í uppeldis- og kennslufræði og þekkingar á fræðilegu samhengi, og móta út frá því 
kennslufræðilega þekkingu sína, þ.e. þekkingu á því hvernig kenna eigi tiltekið efni en slík þekking greinir 
kennara frá öðrum sérfræðingum á viðkomandi sviði. Það sem einkennir kennaranámið í Purdue-háskóla er 
rannsóknarþáttur þess þar sem kennslan sjálf er viðfangsefnið og kennaranemar einbeita sér að því að móta 
og öðlast skilning á kennslu og námi. Auk þess sem nemendur afla sér bæði fræðilegrar og hagnýtrar 
þekkingar er lögð áhersla á að þeir læri að sýna umhyggju í starfi sínu sem kennarar og sinni því af alúð, taki 
tillit til samfélagslegra og menningarlegra aðstæðna, sýni samstarfsvilja, beri ábyrgð á því að skapa góðan 
starfsanda, virði nemendur sem einstaklinga, komi fram við þá af sanngirni, leggi áherslu á velferð og vellíðan 
nemenda og sinni starfi sínu á viðeigandi hátt. Þessar skuldbindingar og færnikröfur koma fram í faglegum 
stöðlum, sem og stöðlum stofnana og ríkis, sem nemendur eru upplýstir um og metnir samkvæmt. 

Fjölbreytileiki, tækni, starfsþjálfun og mat á frammistöðu. Fjórir þættir eru hafðir að leiðarljósi á öllum 
stigum kennaranámsins í Purdue-háskóla: 

• Fjölbreytileiki meðal nemenda er orðinn veruleiki í skólum og ætlast er til að útskriftarnemar séu 
færir um að kenna öllum nemendum. 

• Tæknin gegnir mikilvægu hlutverki í náminu, því er lögð áhersla á að útskriftarnemar tileinki sér 
faglegar, félagslegar og tæknilegar nýjungar sem lið í símenntun sinni og geti nýtt sér ýmsar 
tæknilegar aðferðir við kennslu og nám. 

• Starfsþjálfun veitir verðandi kennurum góða innsýn í kennslustarfið, hin margþættu störf kennara og 
hið flókna mannlíf í skólum, sem og starf á sviði rannsókna og fræðimennsku. 

• Feril- og verkaskrá/mappa (Portfolio) er áreiðanlegur vitnisburður þar sem útskriftarnemar geta 
sýnt fram á kunnáttu sína, færni og starfshæfni. 

Áherslur í námi. Auk ofangreindra fjögurra þátta er áhersluþáttum hins fræðilega náms lýst í 
kynningarefninu um námið. Rannsóknum og bestu starfsháttum er lýst sem kjarna hins fræðilega náms. Í 
grunnnáminu er lögð áhersla á hæfni á sjö sviðum: að hafa skilning á einstaklingsbundnum þroska nemenda, 
að beita árangursríkum kennsluaðferðum sem byggjast á samþættingu efnis og kennslufræði, að beita nýjustu 
tækni, að aðlaga nám að mismunandi þörfum nemenda, að beina sjónum að sérhverjum nemanda og meta 
þroska hans og árangur, að hafa samstarf við samkennara, foreldra og aðra viðkomandi aðila og stunda 
kennslu án aðgreiningar. Framhaldsnám felur í sér fleiri þætti og þar er lögð áhersla á sex svið til viðbótar: að 
skapa þekkingu, að samhæfa þekkingu, að miðla þekkingu, að beita gagnrýninni hugsun, að leggja stund á 
faglega þróun og taka virkan þátt í faglegu starfi. Mörkin milli almenns kennaranáms og framhaldsnáms eru 
ekki skörp og skarast víða. Allir þættir menntunarinnar eru í samræmi við faglega staðla, sem og staðla 
stofnana og ríkis. 

Samræmi við faglega staðla og ríkisstaðla. Almennt nám kennara byggir á stöðlum um frammistöðu, þar með 
talið svokölluðum INTASC-reglum (Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium principles), sem eru 
undirstaða IPSB-staðlanna (Indiana Professional Standards Board) og staðla um framþróun á kennslusviði. Almennt 
kennaranám felur í sér vel skilgreinda reynslu, þar með talið tíða starfsþjálfun þar sem lögð er áhersla á tengslin 
milli þekkingar á námsefninu og kennslustarfsins. Auk þessara staðla nota ýmsar háskóladeildir faglega staðla við 
mótun tiltekins náms. 
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Framhaldsnám. Framhaldsnám er skipulegt á þann hátt að reyndir kennarar, sem búa yfir þeirri hæfni á sviði 
kennslu sem almennt kennaranám veitir, öðlist dýpri skilning, fái flóknari og víðtækari þjálfun í starfi og afli sér 
þeirrar þekkingar og færni sem stjórnendur í menntasamfélaginu skulu búa yfir. Að loknu framhaldsnámi útskrifast 
nemendur sem fullgildir kennslufræðingar sem gegna störfum sem samræmast stöðlum faglegra stofnana eða 
landsnefndarinnar um staðla um kennaramenntun (National Board for Professional Teaching Standards) 
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Staðlar um kennaramenntun 

Staðall 1 um kennaramenntun  

 
„Kennsluáætlanir, undirbúningur og útfærsla“  

Menntaður kennari byggir undirbúningsvinnu sína  og kennslustarf á ýmiss konar aðferðafræði, beitir ýmsum 
leiðum við námsmat og hvetur nemendur til að stunda nám sitt af kappi. Slíkar aðferðir við kennslu og 
námsmat mæta ólíkum þörfum nemenda (t.d. hvað varðar menningu, uppruna, kynþátt, tungumál, 
sérþarfir, kynhneigð, kynferði, trúarbrögð, félagshagfræðilega stöðu og búsetu. 

 

Þekking Færni Starfsaðferðir 

Menntaður kennari þekkir ... 
KÁ1. ýmsar námsaðferðir og/eð
áætlanir sem viðeigandi eru á v
námsstigi (m.a. samvinnu í nám
byggt á reynslu, kennslu byggða
þátttöku nemenda, skoðunarfer
skýrslugerð, kannanir)  
KÁ2. lykilatriði er varða undirbú
skipulag og skilgreind eru með 
mismunandi fyrirkomulagi  
KÁ3. ýmsa þætti sem stuðla að
námi, þar með talið námsmarkm
KÁ4. ýmsar aðferðir til að meta
nemenda, m.a. aðferðir sem tak
kynferðis og/eða fjölbreytileika 
nemenda vegna menningar/upp
KÁ5. viðeigandi aðferðir við nám
mismunandi aðstæður 
KÁ6. hvernig móta skal mismun
aðferðir við námsmat 
KÁ7. hvaða þekkingu og færni k
þarf að búa yfir 
KÁ8. hvernig vinna skal með ne
að því að þeir temji sér vönduð 
vinnubrögð 
KÁ9. hvaða máli grunnkunnátta
skiptir við áætlanagerð og náms
KÁ10. tengslin milli ýmiss kona
kennslubúnaðar (t.d. texta, 
margmiðlunarefnis, fyrirlestra, v
kennslu) og kunnáttu nemenda 
KÁ11. aðstæður sem geta haft 
áhuga nemenda (eðlislægan og 
utanaðkomandi) 

Menntaður kennari ... 
a. er fær um að nýta styrkleika 
til frekari þroska og mistök þeirr
hvatningu til að stunda námið b
b. telur að öll börn geti lært og 
stöðugt að því að þau nái sem b
árangri 
c. gerir sér ljóst að virk þátttaka
styrkir nemendahópinn og leggu
á að lýðræðisleg gildi séu í háve
innan veggja kennslustofunnar 
d. gerir sér grein fyrir því hve e
áhugi er mikilvægur fyrir persón
þroska og nám nemenda     
e. gerir bæði langtíma- og 
skammtímaáætlanir 
f. vill að áætlanir séu ávallt hafð
sveigjanlegar þannig að gera me
lagfæringar og breytingar samkv
þörfum og aðstæðum nemenda 
g. vill að námsmat fari reglubun
tengslum við kennslu 
h. gerir sér grein fyrir því að ým
mismunandi matsaðferðir, sem 
kerfisbundið og af nákvæmni, e
forsenda þess að hægt sé að fyl
og efla kunnáttu nemenda  
i. er fús til að endurskoða eigin 
starfshætti á gagnrýninn hátt og
um kennsluaðferðir 
j. er fús til að meta eigin þroska
námsmaður 

Menntaður kennari ... 
a. skrifar niður viðeigandi náms
[KÁ 2, 3, 7; ÞN9] 
b. setur námsáætlun fram með 
samræmdum, skýrum og skipul
hætti að annar kennari geti auð
farið eftir henni  
[KÁ2, 3; SA2] 
c. aðlagar skammtíma- og 
langtímaáætlun að aðstæðum e
þegar um skilgreint námsverkef
ræða  
[KÁ1, 2, 3, 7, 10; ÞN1, 3, 5, 9] 
d. vinnur með nemendum að þv
og útfæra vönduð vinnubrögð  
[KÁ1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11] 
e. hefur ávallt lykilatriði og gagn
þætti í huga við kennsluskipulag
undirbúning  
[KÁ2, 3] 
f. býr til og spyr spurninga sem 
mismunandi mikils skilnings á n
[KÁ1; SA3; ÚV3, 4] 
g. gætir þess að spyrja spurning
samræmi við kennsluhætti 
[KÁ1; SA3; ÚV3, 4] 
h. tengir þekkingu á námsefni v
nemenda  
[KÁ9; ÞN1, 7, 8] 
i. skipulegggur verkefni þar sem
nemendur eru hvattir til að setja
útfærðar og flóknar  hugmyndir 
[KÁ1; SA9; ÞN3; SH6] 
j. þróar starfshætti sem samræm
kennslumarkmiðum 
[KÁ1, 2, 3, 7, 10; ÞN5, 7, 9] 
k. útfærir kennsluaðferðir sem s
árangri bæði einstaklingsbundið
lítils hóps og hjá hópnum í heild
[KÁ1; ÚV2; ÞN6; SH11] 
l. skoðar og skilgreinir hvaða ár
námsefni skilar í því skyni að ge
viðeigandi breytingar  
[KÁ2, 3, 5; ÞN1, 5; ÚV2] 
m. metur kunnáttu nemenda m
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tæknilegum aðferðum 
[KÁ4, 5, 6; SÞ10] 
n. mótar viðeigandi aðferðir til a
bekkinn út frá ýmiss konar mark
[KÁ3, 4, 5, 6, 7; SÞ10] 
o. mótar og túlkar viðeigandi m
með tilliti til mismunandi aðstæð
[KÁ4, 5, 6; SÞ10; FJ1, 7; SA10]
p. notar niðurstöður námsmats 
kunnáttu nemenda 
[KÁ1, 4, 5, 10; SÞ10; ÞN5] 
q. mótar kennsluhætti sem bygg
skilningi nemenda og stuðla að 
hugmyndafræðilegum þroska al
nemenda  
[KÁ9; ÞN1, 7] 
r. mótar kennsluhætti þar sem 
nemendum er ætlað að nýta sér
nútímatækni   
[KÁ1,8,10; TÆ4,5] 
s. ætlast til að nútímatækni sé b
koma námsefni til skila 
[KÁ1, 10; SA3; TÆ4,6] 
t. ætlast til kennslan stuðli að a
þroska nemenda og hvetji þá til 
þátttöku í náminu [KÁ1, 10; ÞN5
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Staðlar um kennaramenntun 

http://www.calumet.purdue.edu/education/standards.html 

Staðall 2 um kennaramenntun  

„Þekking á námsefni“  

Menntaður kennari hefur skilning á og beitir undirstöðuefni, hugtökum og kunnáttu á því sviði sem
hans spannar, innan mismunandi hópa, og gerir sér grein fyrir því hvernig viðkomandi fag tengist
námsgreinum. 

Þekking Færni Starfsaðferðir 

Menntaður kennari þekkir ... 
ÞN1. meginþemu, lykilhugtök, 
leysa vandamál, og viðhorf sem
aðalfagi sínu 
ÞN2. þá menningarþætti sem t
aðalfaginu  (t.d. hefðir og hvers
námsefnið er)  
ÞN3. mismunandi hugsunarhát
til að miðla fróðleik í sínu fagi 
ÞN4. hvernig fagþekking hans 
öðrum námsgreinum 
ÞN5. hvernig nám fer fram og 
nýta skal kennsluaðferðir sem e
kunnáttu nemenda 
ÞN6. ýmis kerfi til að stjórna n
ÞN7. hvernig nám og reynsla n
tengjast 
ÞN8. hvernig skipuleggja skal s
sem byggir á reynslu (t.d. utan
kennslustofunnar)  og skilar ára
ÞN9. þá faglegu staðla sem tek
af í viðkomandi fagi 
ÞN10. almenn hugtök í ýmsum
almennum háskólagreinum (t.d
félagsfræði, sálfræði, sagnfræð
raunvísindum, stærðfræði) og v
hvernig sú þekking kemur honu
í kennslustarfinu  
ÞN11. hvaða þroskaframfara m
og hvernig mismunur á einstak
flokkaður 

Menntaður kennari ... 
a. gerir sér ljóst að þekking á t
efni er ekki óbreytanlegur fjöld
staðreynda heldur margþætt fy
sem er sífelldum breytingum há
b. leggur áherslu á margþætt s
og að þeir sem best þekkja til á
sviði móti aðferðir til að miðla þ
þekkingu  
c. hefur lifandi áhuga á þeirri g
hann kennir og tengir hana dag
d. gengur út frá að hugmyndav
námsmat og nám sé ferli í stöð

Menntaður kennari ... 
a. notar kenningar, lykilhugtök
fagkunnáttu og ríkjandi viðhorf 
viðkomandi samhengi í 
kennslu/námsferlinu  
[ÞN1,2, 3; KÁ1;  SA3] 
b. aðstoðar nemendur og metu
þeirra í að hugsa og tjá sig um 
sem verið er að kenna  
[ÞN1, 2,3; ÚV3, 4;  SA3] 
c. skipuleggur námsefni sem au
nemendum að tileinka sér og b
lykilhugtökum, fagkunnáttu og 
viðhorfum á viðkomandi sviði [
6, 9, 11; KÁ1, 2, 3; ÚV3] 
d. beitir ýmiss konar framsetnin
útskýringum á faghugtökum se
lykilhugmyndir og tengir þær 
grunnþekkingu nemenda 
[ÞN1, 7, 11; SA3, 5, 6; KÁ9] 
e. skipuleggur kennslu þannig a
nemendur fái áhuga á að afla s
leggja fram spurningar og túlka
hugmyndir út frá ýmsum sjóna
[ÞN3; FJ1; SA5; ÚV3, 4] 
f. nýtir sér framlag samfélagsin
kennslu  
[ÞN2; SN3; FJ2; SH3, 4] 
g. skipuleggur og útfærir starfs
kennslustofunnar sem tengist b
viðkomandi námsmarkmiðum 
[ÞN8; KÁ3, 7] 
h. veitir nemendum þverfagleg
námi þar sem þeir geta samþæ
kunnáttu, færni og rannsóknara
ýmsum greinum  
[ÞN4, 10, 11] 
i. beitir viðeigandi stjórnunarað
kennslustofunni 
[ÞN6; ÚV1; SH10, 11] 
j. virkjar nemendur til þátttöku
konar námsaðferðum sem hæfa
viðkomandi efni [KÁ1, 10; ÞN5]
k. velur aðferðir sem hæfa efni
afdráttarlaust og mæta þörfum 
samræmast þroskastigi nemend
[ÞN5,9,11; KÁ10] 
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Staðlar um kennaramenntun 

http://www.calumet.purdue.edu/education/standards.html  

Staðall 3 um kennaramenntun  

„Úrlausn vandamála“ 

Menntaður kennari hefur skilning á og notar ýmsar aðferðir við úrlausn vandamála í starfi sínu, stuðl
aukinni hæfni nemenda til að beita gagnrýninni hugsun, og er meðvitaður um og kemur til móts við 
fjölbreytileika meðal nemenda hvað varðar menningu, uppruna, kynþátt, tungumál, sérþarfir, kynhn
kynferði, trúarbrögð, félagshagfræðilega stöðu og búsetu.  

Þekking Færni Starfsaðferðir 

Menntaður kennari þekkir ... 
ÚV1. aðferðir við úrlausn vanda
hann getur nýtt sér í viðeigandi 
ÚV2. ýmsar kennslufræðilegar a
sem hægt er að beita við tiltekn
aðstæður 
ÚV3. vitsmunalegt ferli í tengslu
ýmsa námshætti (t.d. gagnrýna 
skapandi hugsun, framsetningu 
vandamála, nýsköpun) og hvern
að örva slíkt ferli 
ÚV4. nýlegar rannsóknir á vitræ
hugsun 

Menntaður kennari ... 
a. leggur áherslu á að nemendu
með sér gagnrýna hugsun, geti 
vandamál á eigin spýtur og sýni 
afköst 
b. leggur áherslu á sveigjanleika
gagnkvæm samskipti í kennslufe
hægt sé að laga kennsluna að 
viðbrögðum, hugmyndum og þö
nemenda 
c. leggur áherslu á gagnrýna hu
sjálfsstýrt nám sem lífsstíl 

Menntaður kennari ... 
a. beitir gagnrýninni hugsun og 
mál sitt með dæmum  
[ÚV1, 4] 
b. ber kennsl á og leysir vandam
ýmsar aðstæður sem upp koma 
[ÚV1, 2, 3] 
c. er skjótur að taka ákvarðanir 
kennslustofunni (t.d. skyndiákva
sem teknar eru samstundis) [ÚV
ÞN5] 
d. beitir ýmiss konar kennslu- og
námsaðferðum til að nemendur 
í námi og þroski með sér gagnrý
hugsun, hæfni til að leysa vanda
aukna afkastagetu  
[ÚV1, 2, 3; KÁ1; ÞN5] 
e. liðsinnir nemendum við að fin
nýta sér námsúrræði  
[ÚV2, 3, 4; TÆ4, 6] 
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Staðlar um kennaramenntun 

http://www.calumet.purdue.edu/education/standards.html 

Staðall 4 um kennaramenntun  

„Rannsóknir á sviði menntamála“ 

Þekking 
Menntaður kennari þekkir ... 
RM1. hinar fræðilegu stoðir, þa
talin gildi, áreiðanleika og tilhn
sem hafa áhrif á kennslustarfið
RM2. helstu rannsóknir á sviði
RM3. hvaða námskosti um er a
viðkomandi stað og á Interneti
RM4. hvar finna má prentað ef
menntamál 
RM5. tengslin milli fræðikennin
menntamál og kennslustarfsins
RM6. hugsmíðikenninguna ása
kenningum, og hvernig slíkar k
nýtast í starfi 

Færni 
Menntaður kennari ... 
a. reynir að fylgjast með nýjum
hugmyndum og niðurstöðum á
b. leggur áherslu á símenntun,
sjálfum sér og nemendum til h
c. tekur þátt í faglegum umræð
kunnáttu í tilteknu efni og hver
nemandi tileinkar sér námsgre

Starfsaðferðir 
 
Menntaður kennari ... 
a. íhugar starf sitt og slíkt kann
til  starfendarannsóknar  
[RM1, 2, 5, 6] 
b. tekur þátt í starfendarannsó
[RM1, 2, 5, 6] 
c. skoðar útgefið rannsóknaref
gagnrýninn hátt, einnig það se
rafrænt  
[RM2, 3, 4; SA5, 6; TÆ4, 6] 
d. les fagrit, ræðir við starfsfél
leitar annarra  úrræða (t.d. á N
að stuðla að eigin þroska,  bæð
námsmaður og kennari 
[RM2, 3, 4; TÆ4, 6; SH1, 5, 6,
e. rannsakar texta (t.d. útgefið
frá fræðilegu sjónarmiði   
[RM1, 3, 4; SA5, 6] 
f. gerir greinarmun á því hvort 
prentaðri eða rafrænni útgáfu) 
byggður á rannsóknum eða ek
[RM1, 2, 4; SA5, 6; TÆ4, 6] 
g. nýtir sér reynslu annarra ke
því sem við á í kennslustarfinu 
[RM1, 2, 5, 6; SH1] 
h. nýtir athuganir sínar á bekk
upplýsingar um nemendur og r
til að meta bæði kennsluna og 
til að gera tilraunir í kennslusta
íhuga það og endurskoða   
[RM1, 5; KÁ4, 5, 6] 
i. nýtir sér nútímatækni við ran
málefnum og kenningum á svið
menntamála 
[RM1,2,3; TÆ4] 
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Staðlar um kennaramenntun 

Staðall 5 um kennaramenntun  

„Tæknistig“ 

Menntaður kennari hefur vald á meginhugtökum er varða tölvutækni í námi og starfi og innleiðir þá tækni á 
skilvirkan og viðeigandi hátt við undirbúning og kennslu nemenda sem koma úr ýmsum áttum og búa yfir 
mismunandi eiginleikum. 

Þekking Færni Starfsaðferðir 

Menntaður kennari þekkir ... 
TÆ1. grundvallaratriði tölvunot
TÆ2. hvernig nota skal ritvinns
TÆ3. kennsluhugbúnað (úrval o
TÆ4. ýmis tæknileg úrræði (t.d
myndefni, tölvur, glærur, myndb
uppsláttarrit, Netið) og hvaða ga
kennarar og nemendur geta haf
búnaði 
TÆ5. ýmis Microworld-forrit (t.d
og hvernig hægt er að nota þau 
nemendum námið auðveldara 
TÆ6. hvernig nota má 
tölvupóst/veraldarvefinn við ken

Menntaður kennari ... 
a. nýtir sér tæknina í undirbúnin
og við kennslu  
b. nýtir tæknina til að efla gagn
hugsun  
c. gerir sér ljóst að tæknin hefu
á þjóðfélagið og hlutverk viðkom
þjóðfélagsþegna  

Menntaður kennari ... 
a. metur kennsluhugbúnað út fr
auðveldur hann er í notkun og h
hann nær að efla vitræna hugsu
[TÆ3; ÚV4] 
b. býr til skjöl með ýmiss konar 
hugbúnaði (t.d. ritvinnslu, töflur
gagnagrunni, margmiðlunartækn
veftólum, kynningarforritum) [TÆ
SA2] 
c. notar viðeigandi tæknileg úrræ
undirbúning og kennslu  
[TÆ1, 2, 3, 4, 5, 6; KÁ2, 8, 10] 
d. veitir nemendum tækifæri til 
virkan þátt í tölvuvinnslu og nýt
tölvutækni á viðeigandi hátt í ná
[TÆ2, 3, 4, 5, 6] 
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Staðlar um kennaramenntun 

http://www.calumet.purdue.edu/education/standards.html  

Staðall 6 um kennaramenntun  

„Sérþarfir“ 

Menntaður kennari hefur skilning á ýmiss konar sérþörfum og undanþágum meðal nemenda, veit hvernig 
taka má tillit til þeirra í kennslustundum, og hagar kennslunni þannig að allir nemendur og aðstandendur 
þeirra njóti góðs af, þótt um sé að ræða mismunandi menningu, uppruna, kynþátt, tungumál, sérþarfir, 
kynhneigð, kynferði, trúarbrögð, félagshagfræðilega stöðu og búsetu.   

Þekking Færni Starfsaðferðir 

Menntaður kennari þekkir ... 
SÞ1. námsörðugleika og líkamle
fatlanir af ýmsu tagi og hvaða á
hefur á nám  
SÞ2. náms- og kennsluaðferðir 
að viðurkenningu og samvinnu 
SÞ3. úrræði/áætlanir á vegum s
samfélags sem koma til móts við
SÞ4. mikilvægt framlag fólks m
sérþarfir (í námi og líkamlegar) 
SÞ5. sérkennslu sem baráttumá
mannréttinda 
SÞ6. tilgang og aðalmarkmið sé
SÞ7. löggjöf sem gætir réttar ne
með sérþarfir og aðstandenda þ
SÞ8. almenn atriði varðandi lag
skilgreiningar á fötlun og marktæ
einstaklingsbundinn mismun inn
flokks 
SÞ9. hvert hlutverk hans er og 
felst bæði í starfi og lagalega sé
um sérþarfir er að ræða 
SÞ10. ýmsar aðferðir við námsm
SÞ11. margar mismunandi nám
þar með talið fjölgreindarkennin

Menntaður kennari ... 
a. gerir sér ljósan einstaklingsbu
mismun á hverju þroskasviði ne
b. virðir mismunandi hæfileika n
c. leggur áherslu á að allir neme
öðlist aukið sjálfstraust og njóti 
velgengni í námi  
d. gerir sér ljósan og virðir fjölb
mannlegu samfélagi og tekur til
mismunandi hæfileika og sjónar
nemenda   
e. vill tryggja öllum nemendum 
á að ná eins góðum árangri og g
leyfir 
f. virðir nemendur sem einstakli
ólíkan persónulegan bakgrunn o
mismunandi kunnáttu, hæfileika
áhugamál 
g. íhugar með hvaða hætti ýmis
hvatningaraðferðir geta stuðlað 
auknum þroska hvers nemanda 
h. vill að námsmat sé notað til a
styrkleika nemenda og stuðla að
þeirra í stað þess að útiloka þá f
i. leitar stöðugt uppi, þróar og e
starfshætti sem mæta 
einstaklingsbundnum þörfum ne
j. lætur sér að öllu leyti annt um
barna (á vitsmunalegu, tilfinning
félagslegu sem og líkamlegu svi
vakandi fyrir vandamálum  
k. virðir einkalíf nemenda og 
þagnarskyldu um hagi þeirra 

Menntaður kennari ... 
a. skipuleggur og aðlagar kenns
þörfum nemenda 
[SÞ1, 8, 11; KÁ2] 
b. skapar námsumhverfi þar sem
nemendur virða bæði eigin sérst
annarra, sem og sameiginleg ein
[SÞ2, 4; FJ1, 3, 4] 
c. beitir tiltækum úrræðum til að
að allir nemendur geti lært  
[SÞ1, 3, 11; KÁ1, 10] 
d. metur hvort kennsluefni og áæ
taki tillit til   mismunandi getu n
[SÞ1, 3, 11; FJ1] 
e. lítur á sérstöðu/sameiginleg  
nemenda sem sjálfsagðan þátt í
kennslustarfinu  
[SÞ2, 8; FJ1] 
f. stuðlar að því að nemendur ge
eðlilegu lífi  og stundað nám án 
aðgreiningar með stuðningi  
[SÞ1, 2, 5, 6] 
g. veitir nemendum tækifæri til 
góðum árangri og geta þeirra ley
[SÞ1, 3, 11; KÁ1, 11] 
h. stuðlar að því að nemendur ö
jákvæða sjálfsmynd, sjálfstæði o
sjálfsstyrk 
[SÞ2, 5, 6] 
i. tekur þátt í því ferli innan skól
sem þörf fyrir sérþjónustu er me
(frumrannsókn, tilvísun, mat, ré
stuðnings, einstaklingsáætlanir, 
árleg endurskoðun og endurmat
[SÞ1, 3, 7, 8, 9; SH, 7, 8, 9] 
j. aðlagar námsmat að 
einstaklingsbundinni getu nemen
[SÞ1, 10; KÁ4, 5] 
k. notar sértækar aðferðir við ei
og álitsgjöf  
[SÞ10; KÁ5, 6] 
l. kemur fram sem talsmaður ne
foreldra þeirra 
[SÞ3, 4, 5, 7, 8, 9; SH4, 5, 6] 
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Staðlar um kennaramenntun 

Staðall 7 um kennaramenntun  

„Fjölbreytileiki“ 

Menntaður kennari gerir sér ljóst í hverju fjölbreytileiki hins mannlega samfélags er fólginn; hv
menning, uppruni, kynþáttur, tungumál, sérþarfir, kynhneigð, kynferði, trúarbrögð, félagshagfr
staða og búseta geta haft áhrif á nám, og skapar umhverfi þar sem allir nemendur njóta virðin
einstaklingar. 

Þekking 
Menntaður kennari þekkir ... 
FJ1. fjölbreytileikann í mannle
samfélagi (t.d. á félagslegu, 
menningarlegu og efnahagsleg
hvað varðar trúarbrögð, tungu
uppruna og kynþátt) 
FJ2. úrræði/áætlanir skóla og 
til að mæta fjölbreytileika    
FJ3. hvernig hægt er að nýta s
fjölbreytileikann í kennslustarfi
FJ4. mikilvægt framlag fólks a
mismunandi kynferði og ólíkum
uppruna/menningarheimi  
FJ5. eigin uppruna og menning
FJ6. málefni er varða alþjóðleg
FJ7. hvernig menningarlegur o
kynbundinn mismunur getur ha
samskipti 
FJ8. kennslu- og námsaðferðir
stuðla að fjölmenningarlegri m
FJ9. rannsóknir á sviði 
fjölmenningarlegra málefna 

Færni 
Menntaður kennari ... 
a. tekur tillit til samfélagslegra
menningarlegra hefða 
b. lætur nemendur finna að þe
metnir að verðleikum og kenni
virða hver annan 
c. gerir sér ljóst að öll reynsla 
verður fyrir skiptir miklu máli  
d. leggur áherslu á þvermennin
samskipti, hagar sér samkvæm
stuðlar að því að allir nemendu
bekknum taki tillit til mismuna
menningarheima í samskiptum
e. er andvígur mismunun vegn
kynþáttar, kynferðis eða fötlun
sýnir þá afstöðu í verki gagnva
nemendum sínum 
f. sýnir öllum nemendum sann
mismunar þeim ekki og virðir 
einstaklingsbundin sérkenni þe
reynsluheim  

Starfsaðferðir 
Menntaður kennari ... 
a. skipuleggur kennslustarfið m
fjölbreytileika meðal nemenda 
[FJ1, 3, 8, 9; SÞ1; KÁ1] 
b. skapar námsumhverfi þar se
nemendur una vel sínum hag o
eigin sérstöðu og annarra, sem
sameiginleg einkenni  
[FJ1, 5, 6; SH4] 
c. nýtir úrræði skóla og samféla
mæta fjölbreytileika meðal nem
[FJ1, 2; SÞ3] 
d. metur hvort námsefni taki ti
fjölbreytileika meðal nemenda 
[FJ1, 2; SÞ1] 
e. nýtir fjölmenningarlegt efni v
kennslu eftir því sem við á 
[FJ2, 3, 4, 8, 9; KÁ1, 2] 
f. sýnir að fólk af ólíkum kynþá
menningarheimum og kynferði 
viðurkenningar í skólum  
[FJ1, 5, 6, 7; SH3] 
g. kennir nemendum frá ýmsum
búsetusvæðum 
[FJ1, 3, 7; SH2, 3, 4] 
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Staðlar um kennaramenntun 

Staðall 8 um kennaramenntun „Samskipti“  

Menntaður kennari beitir þekkingu sinni í skriflegum, munnlegum/yrtum eða óyrtum   samskiptu
sem við á við gerð kennsluefnis og getur átt virk samskipti við aðila innan skólakerfisins. 

Þekking Færni Starfsaðferðir 

Menntaður kennari þekkir ... 
SA1. hefðbundna ensku (munn
skriflega) 
SA2. rithátt/stílbrögð og rittæk
skilar árangri 
SA3. fræðikenningar um sams
(munnlega og skriflega) 
SA4. hvenær og við hvaða aðs
hefðbundin enska á ekki við 
SA5. ýmsar skilvirkar lestrarað
hægt er að beita við mismunan
aðstæður 
SA6. hvernig skilja ber merkin
mismunandi samhengi 
SA7. hvað liggur að baki orðum
líkamstjáningu (þar með talið 
raddbeitingu o.s.frv.) 
SA8. hvernig nemendur öðlast
lestri, skrift og samskiptum 
SA9. kenningar um samskipti, 
og hvaða hlutverki tungumálið 
námi 
SA10. hvernig mismunandi me
uppruni, kynþáttur, tungumál, 
kynhneigð, kynferði, trúarbrög
félagshagfræðileg staða og bús
áhrif á samskipti innan veggja 
kennslustofunnar   
SA11. reglur um rithátt, stafse
málvenjur 
 
 
 
  

Menntaður kennari ... 
a. veit hve tungumálið er einst
mikilvægt til að geta tjáð sig, þ
eigin sjálfsmynd og stundað ná
b. virðir að fólk reyni að hafa s
ýmsa vegu og hvetur til fjölbre
samskiptahátta í kennslustofun
c. er tillitsamur og góður hlusta
d. beitir kímnigáfunni á viðeiga
samskiptum við nemendur, for
starfsfélaga 

Menntaður kennari ... 
a. notar hefðbundna ensku á v
hátt til að auka skilning og kun
nemenda 
[SA1, 3] 
b. skrifar áhugaverðan, skipule
samfelldan, skilmerkilegan og l
texta 
[SA1, 2, 11] 
c. beitir mismunandi stílbrögðu
ritun texta eftir því sem við á (
tæknilýsinga, skýringa, frásagn
rannsókna/dæma, bréfa, minni
[SA1, 2, 3, 4, 11] 
d. prófarkales og fer yfir eigin t
nýtir nútímatækni þegar við á 
[SA1, 2, 5, 11; TÆ2] 
e. er skýr, skilmerkilegur og sa
í framsetningu (munnlega og s
[SA1, 2, 3, 7, 8, 10; SH3, 10] 
f. beitir tungumálinu á viðeigan
eftir aðstæðum 
[SA1, 3, 4, 7, 10; FJ1; SH3] 
g. sækir sér efni í fræðirit og n
kennslu  
[SA5, 6; IP1; RM1, 5] 
h. er fljótur að tileinka sér alls 
í ýmsum tilgangi 
[SA5, 6] 
i. stuðlar að aukinni samskipah
nemenda á öllum sviðum (svo 
lestri, hæfni til að tjá sig munn
skriflega og til að hlusta) 
[SA8, 9, 10; ÞN3] 
j. metur skrifleg verkefni neme
hvað varðar innihald og uppbyg
[SA1, 6, 11; KÁ5, 6] 
k. beitir ýmsum aðferðum við a
samskiptahæfni nemenda 
[SA1, 3, 8, 9, 10, 11; KÁ5, 6] 
l. skipuleggur og innleiðir lestra
skriftarkennslu þar sem tekið e
þroska nemenda á viðeigandi h
[SA8, 9, 10; ÞN5; KÁ4] 
m. sýnir hvernig koma skuli hu
og upplýsingum á framfæri og 
spurninga [SA1, 3, 7, 9, 10] 
n. sýnir hvernig beita má nútím
við framsetningu á námsefni 
[SA 3, 8; TÆ2,3] 
o. kennir nemendum aðferðir t
upplýsingaöflunar, þar á meðal
sér nútímatækni 
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Staðlar um kennaramenntun 

Staðall 9 um kennaramenntun  

„Samfélagshópar“ 

Menntaður kennari gerir sér grein fyrir þeim kröftum sem búa í menntasamfélaginu og innan búsetusvæða 
og skóla, er virkur þátttakandi innan þessara samfélagshópa og skapar umhverfi þar sem allir nemendur 
njóta virðingar.  
 

Þekking Færni Kennsluaðferðir 

Menntaður kennari þekkir ... 
SH1. menntasamfélagið og innv
sem og stöðu sína innan þess 
SH2. hvernig menntasamfélagið
viðkomandi búsetusvæði 
SH3. þann fjölbreytileika sem 
búsetusvæðið  býr yfir og hvaða
hann hefur á sviði menntamála 
SH4. hvaða lögmál ríkja í viðkom
samfélagi og hvernig lífi og starf
þar 
SH5. aðferðir sem skila árangur
samvinnu meðal starfsfélaga í 
kennarastétt 
SH6. hvernig hægt er að liðsinn
að það geti átt gott samstarf við
flóknar samfélagsaðstæður 
SH7. hvernig stjórna skal foreld
SH8. hvaða hlutverki ýmsir 
samstarfsaðilar gegna (t.d. stjór
talsmaður, þátttakandi) 
SH9. mikilvægi faglegra tengsla
fólks 
SH10. aðferðir til að leysa ágre
hvernig takast skal á við aðstæð
ágreiningur kemur upp 
SH11. þær meginreglur sem gil
bekkjarstjórn 

Menntaður kennari ... 
a. skapar jákvætt andrúmsloft í 
kennslustofunni og leggur sitt af
til að slíkt andrúmsloft ríki í skól
almennt  
b. leggur áherslu á að nemendu
hver annan í námi og að samski
jafnaldra/jafningja séu mikilvæg
námsumhverfi skapist  
c. leggur áherslu á samstarf við 
áætlanagerð 
d. er fús til að veita og þiggja að
ýmiss konar námsaðstæður 
e. gerir sér grein fyrir eigin fagle
á því að taka þátt í og stuðla að 
starfsþjálfun, sjálfum sér og 
samstarfsaðilum til góða 
f. er fús til að ráðfæra sig við að
nám og velferð nemenda sinna 
g. er fús til að vinna með öðrum
sérfræðingum að umbótum á 
námsumhverfi nemendanna 
h. leggur áherslu á góð tengsl v
foreldra, samstarfsmenn og stof
samfélaginu 

Menntaður kennari ... 
a. tekur virkan þátt í skólastarfin
[SH1, 2, 5, 6, 8, 9; ÞN2, 3] 
b. hefur mikil samskipti við fore
aðra aðila innan menntasamféla
á fundum um tiltekin málefni, 
foreldra/kennarafundum, 
stjórnendafundum) 
[SH7, 8, 9; SÞ9; SA3] 
c. hefur góð og árangursrík sam
foreldra og forráðamenn sem bú
mismunandi heimilis- og 
samfélagsaðstæður, og byggir u
samstarf við þá til að stuðla að v
og velferð nemenda  
[SH2, 3, 4, 6; SÞ9; FJ1; SA10] 
d. hefur samvinnu við starfsféla
um kennsluáætlanir og útfærslu
[SH1, 5, 9; SA3; KÁ3] 
e. beitir ýmsum aðferðum til að 
jákvæð samskipti, samstarf og m
nám í kennslustofunni 
[SH10, 11; KÁ1; ÞN6] 
f. stuðlar að því að nemendur þr
sér svipað gildismat og vænting
samskipti sín á milli, taki þátt í f
samræðum og sýni ábyrgðarken
gagnvart hópnum, en slíkt skapa
andrúmsloft þar sem hreinskilni,
gagnkvæm virðing, stuðningur o
ríkir 
[SH10, 11; SÞ2; FJ8; SA10] 
g. stjórnar bekknum með aðferð
skapa jákvætt og lifandi umhver
[SH10, 11; ÞN6] 
h. leysir ágreiningsmál (t.d. mill
nemenda, nemenda/kennara, 
kennara/foreldra, kennara/kenn
kennara/skólastjóra) 
[SH6, 7, 8, 10; SA3] 
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Minnispunktar um efni laga frá 17. apríl 2001 um kennsluráðið á Írlandi  
(Teaching Council Act, 2001) teknir saman af Elnu Katrínu Jónsdóttur 

 

Lausleg þýðing á markmiðsgrein laganna sem er n.k. inngangstexti að sjálfum 
lögunum: 

Þessi lög eru sett til þess að halda uppi merkjum (promote) 
kennarastarfsins, ýta undir starfsþróun kennara, halda við og bæta gæði 
kennslu í landinu. Með þeim skal komið á fót viðmiðum, stefnumörkun og 
aðferðafræði um menntun og starfsþjálfun kennara og önnur málefni 
tengd kennurum/kennarastarfinu og kennarastéttinni. Með þeim skal 
komið á fót og viðhaldið reglubundinni skráningu kennara og lögin hafa 
ennfremur að markmiði að efla gæði kennslu og færni kennara. 

Til þess að koma þessu um kring skal stofnað kennsluráð.  

 
1. kafli 
 
Gr. 1-4 fjalla mestmegnis um afmörkun sviðs eða gildissviðs laganna o.s.frv. og 
verður það ekki frekar rakið hér. 
 
2. kafli, 1. undirkafli gr. 5-23 
 
5. gr. fjallar að mestu um stöðu ráðsins í stjórnkerfinu s.s. að TC er lögaðili 
(lögpersóna?) o.s.frv. 
 
6. gr. er liðskipt markmiðsgrein sbr. ofangreinda lauslega þýðingu ekj. 
 
7. gr. um hlutverk (og verksvið) TC 
 
Hlutverk kennsluráðsins er: 
a. Að auka veg og virðingu kennarastarfsins (promote...) 
 
b. Að koma laggirnar, birta, endurskoða og viðhalda siðareglur (codes of conduct) 
fyrir kennara sem m.a. skulu innihalda viðmið/staðla um kennslu/gæði kennslu, 
þekkingu og færni (knowledge, skill and competence) þeirra. 
Ísland: Lög og reglugerðir um grunn- og  frhsk., siðareglur KÍ, alm hluti 
aðalnámskráa 
 
c. Að koma á laggirnar og reka (og viðhalda) kennaraskrá. 
Ísland: Var til 2000 Kennaraskrá – þó með minni upplýsingum og ekki bientengd 
við hæfisspursmál. 
 
d. Að ákvarða á hverjum tíma hvaða menntunar, þjálfunar og hæfni er krafist til 
að hljóta leyfisbréf/kennsluréttindi. 
Ísland: Menntunarákvæði lögverndunarlaga og viðeigandi reglug., matsnefndir 
grsk. og frhsk., reglugerðir um þær 
 
e. Að móta og setja fram starfsaðferðir og reglur vegna skráningar kennara 
þ.m.t. um útgáfu leyfisbréfa og endurnýjun skráningar kennara. 
Ísland: Menntamálaráðherra(?), matsnefndir (?) 
 
f. Að semja (og viðhalda) viðmið eða reglur um handleiðslu/leiðsögn með nýliðum 
í kennslu. 
Ísland: Ekki til nú – var áður líkl. í  grsk.lögum og/eða reglugerð, hefur verið inn 
og út úr kjarasamningum kennara. 
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g. Að semja reglur og viðmið um reynslutíma kennara þ.m.t. um lengd 
reynslutíma. 
Ísland: Ekki til nú. 
 
h. Að vera menntamálaráðherra á hverjum tíma til ráðgjafar um eftirfarandi: 
1) Inntökuskilyrði í kennaranám.  
Ísland: lög um viðk. háskóla + ákvarðanir einstakra háskóla á hverjum tíma.) 
 
2)Endurmenntun og starfsþróun kennara. 
Ísland: Endurmenntunarsjóður grunnskóla, samstarfsnefnd um endurm. 
frhsk.kennara o.fl. 
 
3) Framboð á réttindakennurum. 
Ísland: Engin stofnun eða aðili skuldbundinn. 
 
4) Önnur málefni sem snerta ráðið eða ráðherra óskar að taka upp á hverjum 
tíma. 
 
i. Að rannsaka (þegar svo ber undir) starfshæfi kennara og beita viðurlögum þar 
sem það á við. 
Ísland: Viðeigandi greinar starfsmannalaganna (bæði 70/1996 og grunnsk. útg.) 
og ákvæði lögverndunarlaga. 
 
j. Að standa sjálft fyrir eða fela öðrum rannsóknir á þeim sviðum og málefnum er 
undir ráðið falla og birta eftir því sem ráðið telur tilefni til. 
Ísland: Enginn einn aðili skuldbundinn framar öðrum – helst mmrh., háskólar að 
eigin vali, einstaklingar. 
 
k. Að vera málsvari kennarastarfsins/kennslunnar við umfjöllun um menntamál 
og að koma á reglubundnum samskiptum og skoðanaskiptum við samtök kennara 
og við almenning. 
Ísland: Kennarasamtökin, menntamálaráðherra, kennaramenntundarstofnanir. 
 
l. Að veita menntamálaráðherra á hverjum tíma upplýsingar að beiðni hans. 
 
m. Að endurskoða og meta námskipan kennaramenntunar m.t.t. veitingar 
leyfisbréfa/skráningar í kennaraskrá. 
 
n. – o. Að meta menntun og kennsluréttindi milli landa/þjóðríkja bæði innan og 
utan Evrópusambandsins. 
 
p. Snertir aðeins samskipti við N.-Írland og á ekki frekar við hér.   
 
8. grein um skipan ráðsins 
 
Í ráðinu sitja 37 einstaklingar skipaðir af menntamálaráðherra sem hér segir: 
 
a.  11 grunnskólakennarar (starfandi eða með réttindi til kennslu), 9 kjörnir af 

öllum réttindakennurum (registered teachers) en 2 tilnefndir af 
stéttarfélögum kennara á grunnskólastigi. 

b.  11 framhaldsskólakennarar, 7 kjörnir af kennurum sbr. ofangr. en 4 tiln. af 
stéttarfélögum framhaldsskólakennara. 

c.  2 tilnefndir sameiginlega af 5 tilgreindum kennaramenntunarstofnunum. 
d.  2 tilnefndir sameiginlega af 10 tilgreindum háskólum. 
e.  4 tilnefndir af samtökum skólastjórnenda – 2 frá grsk. og 2 frá frhsk. 
f.  2 frá foreldrasamtökum – annar frá grsk. og hinn frá frhsk. 
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g.  5 skipaðir af menntamálaráðherra – þar af sitthvor frá ,,ASÍ” og ,,SA” 
 
9. og 10. gr. fjalla um það með hvaða hætti menntamálaráðherra hlutast til um 
að koma álaggirnar fyrsta kennsluráðinu. 
 
11. gr. um skipun framkvæmdastjóra (director)  (og 12. gr. sem fjallar einungis 
um ráðstafanir til að skipa þann fyrsta). 
 
Ath. síðar í textanum er fjallað um formann (chairperson) en ekki nánar skilgreint 
um kosningu eða skipun hans né heldur um afmörkun verksviða hans og 
framkvæmdastjóra að öðru leyti en sem snertir verkaskiptingu varðandi 
fastanefndir ráðsins 
 
Skv. 11. gr. laganna ber að skipa framkvæmdastjóra í fullt starf eftir reglum sem 
ráðið setur sjálft og menntamálaráðherra samþykkir. Þetta ber að gera innan 2 
ára frá stofnun ráðsins með lögum.  
skv. 12. gr. getur menntamálaráðherra skipað fyrsta framkvæmdastjórann en 
hann setið lengst í tvö ár. Kaup hans og kjör eru ákveðin af mmrh. með samþykki 
fjárm.rh. 
 
13. og 14. gr. fjalla um hvernig haga skuli ráðningu starfsmanna og að þeir séu 
opinberir starfsmenn/njóti allra réttinda opinberra starfsmanna. 
 
15. gr. fjallar um það að verði fulltrúi í ráðinu kjörinn á írska þingið eða 
Evrópuþingið geti sá ekki lengur setið í ráðinu og engar greiðslur þegið vegna 
þess. 
 
16. gr. fjallar um málsmeðferð sem tekur gildi telji menntamálaráðherra að ráðið 
sinni ekki eða illa skyldum sínum. 
 
17. gr. ekki má lögsækja neinn ráðsfulltrúa vegna starfa sinna fyrir ráðið sem 
hann hefur gegnt í góðri trú eða skv. fyrirmælum ráðherra. 
 
18. gr. fjallar um skyldur ráðsins til að halda bókhald um starfsemi sína, birta 
reikninga sína o.s.frv. 
 
19.-23. gr. fjalla um ýmsa þætti er snúa að fjármálum ráðsins s.s. heimild til að 
þiggja gjafir skv. ákv. skilyrðum, taka fé að láni, fá fjárfyrirgreiðslu frá 
menntamálaráðherra út á væntanlegar fjárveitingar á fjárlögum sk.v ákvörðunum 
þingsins, um skyldu ráðsins til að greiða útgjöld sín af eigin fjárveitingum (halda 
sig innan fjárheimilda) og heilmildar til gjaldtöku fyrir ýmis verk s.s. skráningu 
kennara o.fl. 
 
2. kafli, undirkafli 2, gr. 24-28 
 
24. gr. fjallar (1) um að ráðinu er heimilt að stofna ýmsar  nefndir skv. eigin 
ákvörðun og (2) um að ráðið skal skipa þrjár fastanefndir þ.e. 
framkvæmdastjórn, rannsóknarnefnd og aganefnd. 
 
25. gr. fjallar um framkvæmdastjórn 
Hún skal skipuð 11 fulltrúum þar af minnst 6 en mest 7 fulltrúum úr 
kennsluráðinu. Í henni skulu sitja formaður (chairperson) ráðsins og 
varaformaður þess, formenn annarra nefnda utan rannsóknar- og aganefndar 
sem ráðið telur heppilegt,  2 fulltrúar skv. gr. 8,g þ.e. ráðherraskipaðir ráðsmenn, 
aðrir fulltrúar í kennsluráðinu sem það velur. 
Formaður kennsluráðsins er jafnframt formaður framkvæmdastjórnar. 
Framkvæmdastjóri ráðsins er ritari framkvæmdastjórnar. 
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26. gr. fjallar um hlutverk/verksvið framkvæmdastjórnar 
Hlutverk framkvæmdastjórnar er m.a. að greiða fyrir og aðstoða við framkvæmd 
ætlunarverka ráðsins, undirbúa dagskrá funda ráðsins, að samhæfa störf nefnda 
ráðsins – annarra en rannsóknar- og aganefndar og samhæfa starfsemi ráðsins 
almennt, ráða starfsmenn, koma fram fyrir hönd ráðsins o.fl. 
 
27. gr. fjallar um rannsóknarnefndina en í henni sitja 11 fulltrúar og þeir eru: 
Varaformaður ráðsins sem er jafnframt formaður nefndarinnar, 6 fulltrúar í ráðinu 
sem eru úr hópi grunn- og framhaldsskólakennara (8. gr. a og b), 3 fulltrúar úr 
ráðinu sem sitja þar af hálfu kennaramenntunarstofnana, almennra háskóla, 
samtaka skólastjórnenda og foreldrasamtaka (8. gr. c,d,e, ogf) og 1 fulltrúi í 
ráðinu sem er ráðherraskipaður. 
Framkvæmdastjóri ráðsins er ritari nefndarinnar. 
Fulltrúi í aganefnd getur ekki verið fulltrúi í rannsóknarnefnd. 
 
28. gr. fjallar um aganefnd en í henni stja 13 fulltrúar og þeir eru: 
Formaður ráðsins sem jafnframt er formaður nefndarinnar, 7 kennarafulltrúar (8. 
gr. a og b), 3 fulltrúar skv. 8. gr. c,d,e og f (sbr. 27. gr.) og 2 ráðherraskipaðir 
ráðsmenn (8. gr. g). 
Framkvæmdastjóri ráðsins er ritari nefndarinnar. 
 
3. kafli, gr. 29-37, Kennaraskráin (registration) 
 
29. gr. fjallar um stofnun Kennaraskrárinnar, þær upplýsingar sem ráðið getur 
m.a. látið skrá þar um hvern skráðan einstakling, um birting skrárinnar og vörslu 
og um aðgang annarra að henni. 
 
30. gr. fjallar  um bann við því að greiða kennara laun af opinberu fé sem ekki er 
skráður í Kennaraskrá. 
 
31. gr. fjallar um sjálfa skráninguna og að m.a. skuli taka til skoðunar vegna 
umsóknar um skráningu: 

• menntun/hæfni (qualifications) 
• kennslureynslu 
• heilbrigði(svottorð) (medical fitness) 
• meðmæli (character evidence) 

Kennsluráðið getur ákveðið að krefjast fleiri atriða en ekki er það nánar útfært. 
Greinin fjallar ennfremur um skilyrði fyrir því að neita einstaklingi um skráningu, 
áfrýjunarrrétt einstaklings og farveg áfrýjunar og loks um úrræði dómstóla 
varðandi úrskurði. 
 
32. gr. fjallar um skráningu í Kennaraskrá með skilyrðum. 
33. gr. fjallar um 12 mánaða gildistíma skráningar. 
34. gr. fjallar um hvað gerist ef kennari endurnýjar ekki skráningu sína á réttum 
tíma. 
35. gr. fjallar um það þegar kennari óskar eftir ,,afskráningu”. 
36. gr. fjallar um uppfærslu/leiðréttingu Kennaraskrár. 
37. gr. fjallar um rétt ráðsins með samþykki menntamálaráðherra til þess að afla 
upplýsinga frá vinnuveitanda  í þeim tilvikum þar sm a. kennara er sagt upp 
störfum og b. kennari segir starfi sínu lausu. 
 
4. kafli, gr. 38-40 
Menntun og starfsþjálfun 
 
38. gr. fjallar um það hlutverk kennsluráðs að: 
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a. Endurskoða og meta kennaramenntun og þjálfun sem boðin er í háskólum 
landsins. 

b. Endurskoða inntökuskilyrði í kennaranám. 
c. Endurskoða viðmið/staðla um þekkingu og færni  (knowledge, skill and 

competence) kennara. 
 
39. gr. fjallar um það hlutverk kennsluráðs að efla (promote) símenntun, þjálfun 
og  starfsþróun kennara m.a. með því að: 

a. Rannsaka símenntun, þjálfun og starfsþróun kennara og birta niðurstöður 
slíkra rannsókna. 

b. Efla áhuga á og vitund um gildi símenntunar, starfsþjálfunar og 
starfsþróunar meðal kennara og almennings. 

c. Endurskoða og meta námsframboð í símenntun o.s.frv. 
d. Sinna öðrum verkefnum á sama sviði sem menntamálaráðherra felur 

ráðinu. 
 
40. gr. fjallar um það hlutverk ráðsins að fylgja eftir eða sjá um að farið sé að 
lágmarkskröfum sem leiða af samevrópskum samþykktum. 
 
5. kafli, gr. 41-47 
Starfshæfi (Fitness to Teach) 
 
41. gr fjallar um skilgreiningar á því hvað teljast afglöp í starfi 
réttindakennara/framganga sem ekki samrýmist kennarastarfinu (professional 
misconduct by a registered teacher) en það er: 
a. Að aðhafast nokkuð það sem ekki samrýmist siðareglum sem kennsluráðið 
setur 7. kafla (2)(b); 
b. Að hegða sér ósæmilega í starfi eða utan þess þannig að varði við hæfi til að 
gegna starfinu/starfshæfi. 
 
42. gr. fjallar  í undirliðum 1-10 sem hver um sig hafa frekari undirliði um allt 
sem snertir rannsóknarferlið og mælir nákvæmlega fyrir um allt vinnulag 
rannsóknarnefndarinnar, réttindi og skyldur aðila og til lokaniðurstöðu 
rannsóknarnefndarinnar sem annaðhvort felur í sér að málinu að hluta eða í heild 
sinni er vísað áfram til aganefndar eða að málinu er vísað frá/rannsóknin leiðir 
ekki í ljós að kennarinn sé vanhæfur til að gegna starfi sínu. 
 
Í 1. kafla greinarinnar er fjallað um rétt ráðsins eða hvers sem er til þess að óska 
eftir því við rannsóknarnefndina (Investigating Committee) að starfshæfi 
réttindakennara verði rannsakað af öllum eða tilteknum eftirfarandi ástæðum: 
 

a. Kennarinn hefur ekki farið að lögum og reglum sem gilda um 
starfið/skólahaldið o.s.frv. (upptalning írskra laga sem þar eiga við – 
ekki frekar tíundað hér). 

b. Kennarinn hefur brotið af sér í starfi 
c. Skráning kennarans í Kennaraskrá er vísvitandi röng vegna fölsunar, 

rangra yfirlýsinga eða rangrar túlkunar (allt væntanlega að yfirlögðu 
ráði). 

d. Kennarinn er ófær um að gegna starfi sínu af heilsufarsástæðum. 
 
Í 2. kafla með undirliðum er fjallað  um að umsóknin skal vera skrifleg og 
undirrituð af umsækjanda/kæranda og að henni fylgi viðeigandi gögn. 
 
3. kafli greinarinnar fjallar um a. að framkvæmdastjóri kennsluráðsins (director) 
er ritari nefndarinnar og vísar til hennar málum skv. 1. kafla gr. Hann skal neita 
umsókn sem annaðhvort uppfyllir ekki skilyrði annars kafla eða er að hans mati 
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óábyrg, ósæmileg ekki sett fram í góðri trú eða fer í bága við viðteknar 
vinnureglur/reglur um framgöngu. 
 
4. kafli fjallar um formskilyrði sem uppfylla þarf þegar umsókn/kæru er vísað til 
baka eða ekki orðið við beiðni um rannsókn – s.s. skriflegt rökstutt svar til 
umsækjanda/kæranda innan 21 dags frá ákvörðun, ástæður ákvörðunar og 
tilkynning um áfrýjunarrétt viðtakanda innan 21 dags. 
 
5. kafli fjallar um skyldu rannsóknarnefndar til að rannsaka fyrirliggjandi mál og 
áfrýjanir, við hvaða skilyrði nefndinni ber að hafna erindum, s.s. þegar 
umsóknin/kæran varðar ekki starfshæfi til eknnslu, þegar önnur úræði eru ekki 
fullreynd og þegar ónógar sannanir  liggja fyrir til þess að réttlæta rannsókn 
málsins. 
6. kafli fjallar um skyldu framkvæmdarstjóra til þess að tilkynna um höfnun 
nefndarinnar á málsrannsókn eða áfrýjun og skal það gert innan 21 dags. 
 
7. kafli fjallar um það ferli sem fer í gang þegar rannsóknarnefndin hefur ákveðið 
að hefja rannsókn á máli og snýr að þolanda/þeim sem kvörtunin eða kæran 
beinist gegn. Framkvæmdastjóri skal innan 21 dags senda/afhenda viðkomandi 
kennara eintak af kærunni/rannsóknarbeiðninni ásamt fylgiskjölum og ennfremur 
tilkynningu um rétt viðkomandi til að gera skriflegar athugasemdir innan 21 dags. 
 
8. kafli fjallar um rétt nefndarinnar til að krefjast gagna frá kæranda/umsækjanda 
um rannsókn, kennaranum sjálfum vinnustað hans. Ennfremur um rétt hennar til 
að krefjast læknisvottorðs, viðtals við viðkomandi eða mætingar í læknisskoðun 
sé heilsufarslegt hæfi dregið í efa í kræu/kvörtun (sem ákveðið hefur verið sbr. 
fyrr í umfjöllun að taka til rannsóknar). 
 
9. kafli fjallar um málalok og ber nefndinni a. að vísa kærunni/kvörtuninni í heild 
eða að hluta til aganefndar eða b. að hafna kæru/kvörtun. Niðurstöðunni skilar 
nefndin skriflega til framkvæmdastjóra og sé kæru/kvörtun hafnað ber að 
tilgreina ástæður. 
 
10. kafli fjallar um formskilyrði tilkynningar framkvæmdastjóra um málalok sbr. 
9. kafli. 
 
43. gr. fjallar um rannsókn aganefndar á málum sem rannsóknarnefnd vísar til 
hennar skv. 42. gr. 
Framkvæmdastjóri skipar minnst þrjá en mest fimm fulltrúa úr röðum 
aganefndarmanna í vinnuhóp (panel) vegna rannsóknar (hverju sinni) og skal 
meirihluti vera starfandi kennarar/réttindakennarar. Hópurinn skal starfa skv. 
reglugerð nr. 3 (Schedule 3) sem birt er með lögunum. 
 
Vinnuhópurinn gefur að rannsókn lokinni aganefnd skýrslu og þar í skal fjalla um 
málavexti, vitnisburði/sönnunargögn og hvað það annað er vinnuhópurinn telur 
koma málinu við. Vinnuhópur fellst annaðhvort á kvörtun eða hafnar henni. 
 
Hafni vinnuhópur máli skal aganefnd tilkynna þaðs vo fljótt sem auðið er skriflega 
kæranda, viðkomandi kennara og vinnuveitanda hans. 
 
Aganefnd er einnig skylt – krefjist kennari þess að birta niðurstöðu sína 
opinberlega. 
 
44. gr. fjallar  
(1) um afleiðingar þess eða viðurlög sem aganefnd skal grípa til sé niðurstaða 
skv. 43. gr. á þann veg að kennari sé óhæfur til kennslu. Þar er eftirfarandi 
mögulegt: 
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a. Kennari missir kennsluréttindi/er strikaður út úr kennaraskrá um 
ákveðinn tíma (ákveðinn af kennsluráðinu) frá og með úrskurðardegi og 
geti ekki sótt um kennsluleyfi að nýju fyrr en að þeim tíma loknum sbr. 
nánar gr. 31.. 
b. Kennari missir kennsluréttindi tímabundið og ákveður aganefnd tímann 
sem mest getur þó verið 2 ár. 
c. Kennari heldur kennsluréttindum með skilyrðum, s.s. að kennari leiti sér 
sérfræðiaðstoðar á heilbrigðissviði og/eða að kennari sinni 
endurmenntun/starfsþjálfun skv. nánari ákvörðun og fyrirmælum 
aganefndar. 

 
(2) um tilkynningarskyldu framkvæmdarstjóra um niðurstöðu aganefndar og skal 
tilkynna kæranda, kennara,vinnuveitanda og menntamálaráðherra innan 21 dags 
um niðurstöðu og ástæður hennar. 
 
(3) að kennari getur innan 21 dags áfrýjað niðurstöðu sbr. (2) til dómstóla (High 
Court = héraðsdómur?) og dómstóllinn getur: 

a. Ógilt ákvörðun aganefndar 
b. Staðfest ákvörðun nefndarinnar og 

1) Gefið kennsluráði fyrirmæli um að strika kennarann út úr 
kennaraskrá (afnema kennsluréttindi hans). 
2) Gefið fyrirmæli um tímabundið afnám kennsluréttinda í mest 2 

ár. 
3) Gefið ráðinu fyrirmæli um að binda kennsluréttindin skilyrðum. 

c. Komist að annarri niðurstöðu en aganefndin. 
d. Gefið önnur fyrirmæli til kennsluráðsins sem dómurinn telur tilhlýðileg. 

(4) um rétt kennsluráðs til þess að fara fram á staðfestingu hérðasdóms á 
niðurstöðu aganefndar í þeim tilvikum þegar kennarinn áfrýjar ekki innan tilskilins 
tímafrests. 
(5) Sama og (4) í þeim tilvikum þegar kennari áfrýjar ekki/krefst ógildingar á 
niðurstöðu. 
(6) um það að niðurstaða héraðsdóms er jafnan endanleg en þó (þröngur?) 
möguleiki til að skjóta málinu til æðra dómsstigs “on a specified question of law” 
(?) 
(7) um að kennsluráðinu ber að tilkynna aðilum lokaniðurstöðu. 
(8) um rétt kennara sem misst hefur kennsluréttindi til að sækja um þau að nýju 
að afloknum ákvörðuðum tímafresti. 
 
45. gr. fjallar  
1) um rétt kennara til að sækja um framlengingu frests til að uppfylla skilyrði sem 
aganefnd hefur sett honum og getur aganefnd orðið við slíkri beiðni eða hafnað 
henni og  
2) um að kennari getur misst kennsluréttindi uppfylli hann ekki sett skilyrði sbr. 
44. gr. 
 
46. gr. fjallar um endurskráningu kennara sem endurheimtir kennsluréttindi gegn 
greiðslu sbr. 23. gr. 
 
47. gr. fjallar um form á umsókn kennsluráðsins til dómstóla um afnám 
kennsluréttinda/útstrikun úr kennaraskrá. 
 
 
Ath. 6. og 7. kafli fjalla annars vegar um ýmis áhrif laganna á önnur þ.e. sem eru 
þá felld úr gildi og svo (7.hl.) um ýmis ákvæði sem skipta okkur mismiklu máli. 
 
Síðan koma aftast í lögunum reglugerðir um afmarkaða þætti:  
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Schedule 1 fjallar um aðild að kennsluráðinu og um fundi þess.  
 
Schedule 2 fjallar um framkvæmdastjóra ráðsins (director)  
 
Schedule 3 fjallar um skipun vinnuhóps úr röðum aganefndarmanna fyrir tilhlutan 
framkvæmdastjóra til þess að rannsaka mál og fella um þau úrskurði skv. 44. gr. 
 
Um 6. og 7. kaflann og reglugerðirnar verður ekki frekar fjallað í þessari 
samantekt. 
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