
 

Fjöldi kennslustunda í skyldunámi í einstökum ríkjum og námsgreinum. 

Skýrslan er í tveimur hlutum: Fyrst er samanburður á lágmarkskennslustundafjölda í lestri, ritun, 
málfræði, bókmenntum, stærðfræði, náttúrufræði og félagsvísindum. Farið er yfir vísa eða markmið 
um árangur 15 ára barna sem sett hafa verið á alþjóðavettvangi í þessum tilteknu fögum.  Þessi hluti 
skýrslunnar skiptist í átta kafla.  Sýndar eru áhugaverðar breytingar á kennslutímafjölda sem einstaka 
þátttökuríki hafa gert á tímabilinu sem skoðað er. Í skýrslunni eru niðurstöður einnig skoðaðar með 
tilliti til nýlegra tilmæla ráðs Evrópusambandsins um eflingu vissra sameiginlegra gilda og markmiða, 
þ. á m. menntun án aðgreiningar, hugmyndir um evrópskra nálgun í kennslufræðum, eflingu 
kennsluaðferða sem styrkja borgaravitund og mannréttindi (1). Í síðari hluta skýrslunnar má finna 
myndræna framsetningu á kennslutíma í hverju landi, þ. á m. Íslandi. Þar eru kennslutímarnir settir 
fram með myndrænum hætti fyrir tiltekin fög, skólastig og þátttökulönd, að teknu tilliti til þess að 
grunnskólaskyldan er ekki jafnlöng hjá öllum þjóðum.  

Í skýrslunni eru dregnar saman áhugaverðar og gagnlegar niðurstöður rannsókna á tengslum 
kennslutíma og námsárangurs. Þar kemur fram m.a. að til þess að fjölgun kennslutíma í tiltekinni grein 
bæti námsárangur þurfi að huga samtímis að gæðum kennslunnar og námsefnisins sem boðið er upp 
á. Væntingar kennara og foreldra um námsárangur nemendanna þurfi líka að aukast(2). Þannig skipti 
væntingar, áhugi og vilji nemenda til að læra, aukin gæði viðbótarkennslunnar og námsefni ekki síður 
máli en fjöldi kennslutíma enn og sér(3). Einnig er bent á að  auka megi námstíma nemenda með því að 
vinna gegn skólaforðun og fjarvistum. Slíkt getur skilað svipuðum árangri og fjölgun kennslutíma(4).  

Eurydice-upplýsinganetið hefur safnað og birt árlega upplýsingar um kennslutíma í skyldunámi í 
grunnskólum í á þriðja áratug og frá árinu 2014 einnig gert það í samvinnu við OECD (NESLI). 
Upplýsingarnar byggja á aðalnámskrám, reglugerðum, stöðlum eða tilmælum sem menntayfirvöld ríkja 
eða sveitarfélaga hafa samþykkt. Til einföldunar er notast við hugtakið „ráðlagður kennslutími“ í 
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greiningunni og alltaf er miðað við lágmarkskennslutíma í hverju fagi, en langflest ríki gefa skólum 
talsvert svigrúm til að kenna umfram það sem ráðlegt er í kjarnafögum. Gögnin sýna þannig áætlaðan 
lágmarkskennslutíma, ekki þann kennslutíma sem nemendur fá í raun og veru í skólanum og eru 
frímínútur, einkakennsla og sjálfsnám heldur ekki talið með. 

 

 


