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Fundur ungmennaráðs Menntamálastofnunar 

3. febrúar 2017 kl. 10:30-15:30 

Fundarstaður: Menntamálastofnun 

Viðstödd f.h. MMS: Arnór Guðmundsson, Erla Ósk Guðjónsdóttir, Gylfi Jón Gylfason,  

Sigrún Sóley Jökulsdóttir (e.h.), Sveinbjörn Y. Gestsson (e.h.) og Gunnhildur Jónatansdóttir 

sem ritaði fundargerð. Fjarverandi fulltrúi ungmennaráðs var Anna Mínerva Kristinsdóttir. 

 

Fundur settur 

AG setti fundinn og fundarmenn kynntu sig.  AG fór yfir hlutverk Menntamálastofnunar og 

hversu mikilvægt það sé að heyra frá nemendum hvað þeim finnst vera áfátt og hverju þeir 

vilja breyta. Hvað finnst nemendum almennt um stofnunina?  

Farið yfir hlutverk ráðsins: Að veita MMS umsagnir og ráðgjöf þegar kemur að málefnum og 

verkefnum stofnunarinnar sem snúa að börnum og unglingum, t.d. innleiðingu rafrænna prófa. 

Fulltrúi Reykjavíkur lýsti yfir óánægju með að það skuli aðeins vera einn fulltrúi í ráðinu frá 

þessu stærsta sveitarfélagi landsins. Verður tekið til athugunar.  

Athugasemd um að sveitarfélög sem ekki hafa starfandi ungmennaráð skuli ekki hafa getað 

tilnefnt fulltrúa í ungmennaráð MMS. Auk þess hafa ungmennaráð Öryrkjabandalagsins sem 

og íþróttafélaga heldur ekki fulltrúa.  

Menn sammæltust um að ekki væri þörf fyrir ungmennaráð MMS að funda oftar en svona 2-3 

sinnum á ári, og gera það þá vel og vandlega. Best væri að halda fundi í upphafi annar, svo 

þeir komi ekki niður á námi fulltrúa (það er erfitt að missa úr skóla rétt fyrir prófatíð o.s.frv.) 

Spurning hvort hægt væri að halda fundina á laugardögum.  

Skipunartími ráðsins er 1. nóvember 2016 – 30. október 2018. Þetta er vandamál þar sem 

fulltrúar eru misgamlir og gætu elst út úr ráðinu eða útskrifast á þessu tímabili. Tillaga frá 

fulltrúa Reykjavíkur um að í stað þess að almennur skipunartími sé 2 ár, verði 

hámarksseta í ráðinu 2 ár.  

Spurning hvort A-prófin eigi heima á lista yfir málefni sem tekin verða fyrir í ráðinu. Tillaga 

um að þau verði tekin af lista yfir málefni.  

Tillaga um að hafa skuli samband við ungmennaráð MMS áður en breytingar eru 

gerðar á tilhögunum sem varða nemendur í grunn- og framhaldsskólum. Mennta- og 

menningarmálaráðunetið ráðfæri sig við ungmennaráðið. Mikilvægt að nemendur geti 

komið sjónarmiðum sínum á framfæri áður en ráðist er í breytingar/nýjungar. 
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Einkunnakerfið 

Jón Pétur Zimsen, skólastjóri Réttarholtsskóla, í forsvari.  

Nýja einkunnakerfið er komið inn í aðalnámskrána, og þar sem aðalnámskráin hefur 

reglugerðarígildi ber öllum skólum að fylgja henni.  

Spurning: Er aðalnámskráin til á formi sem börn og ungmenni skilja? Stutt svar: NEI. Þessu 

þarf að koma á framfæri við ráðuneytið. Það þarf að vera einhver í hverjum skóla sem 

skilur námskrána og getur útskýrt hana fyrir nemendum. 

Spurning: Fyrst bókstafirnir eiga að meta hæfni frekar en utanbókarlærdóm, væri þá ekki 

betra að taka upp fleiri munnleg próf? Svar: Munnlegt mat ætti að hafa miklu meira vægi og 

virðast sumir skólar vera að stefna á slíkt. Ef eftirlit með skólum væri meira væri hægt að 

samræma faglegt mat mun betur og koma í veg fyrir að nemendur geti bullað sig út úr 

munnlegu prófi.  

Athugasemd: Kennarar ættu þá að búa yfir ákveðinni hæfni í því fagi sem þeir kenna, frekar 

en að reiða sig alfarið á utanbókarkennslu upp úr námsbókum. 

Athugasemd: Einkunnagjöf verður að vera samræmd milli skóla, ef t.d. framhaldsskólar eiga 

að geta byggt inntökuskilyrði sín á einkunnum úr grunnskólum. Ættu samræmd próf ekki að 

vera í raun þau inntökuskilyrði? 

Athugasemd: Samræmdu prófin voru ekki nógu góð til að meta hæfni. Svar: Mikið rétt, þau 

mættu í raun vera líkari PISA eða einhverju slíku. 

Spurning: Hvernig er með gæðaeftirlit í skólum? Svar: Það mætti vera betra, Gylfi er í 

sambandi við ráðuneytið varðandi það. 

Athugasemd: Það þyrfti að vera meiri kynning á nýja kerfinu fyrir nemendur svo þeir geti 

þrýst svolítið á kennara að samræma kerfið. Margir nemendur skilja kerfið ekki og margir 

kennarar þýða bara tölustafi beint yfir í bókstafi, í stað þess að byggja einkunnagjöf á þeim 

hæfniviðmiðum sem beintengd eru bókstöfunum. Dæmi eru um að enginn, hvorki nemendur 

né foreldrar, fái nokkra kynningu á nýja kerfinu fyrr en þau krefjast þess, og þá bara rétt fyrir 

prófatíð.  

Athugasemd: Nýja einkunnakerfið gefur ekki til kynna hvaða hæfniviðmið teljast mikilvægari 

en önnur. Það þyrfti að skoða. 

 

Rafræn samræmd könnunarpróf – tímasetningar þeirra o.fl. 

Sveinbjörn Y. Gestsson í forsvari.  

Spurning: Verður nýtt fyrirkomulag kynnt fyrir nemendum? Svar: Já, þetta er verið að kynna 

um allt land, og svo má nálgast upplýsingar á vefnum. 

Spurning: Munu nemendur hafa val um hvort þeir taka samræmd próf? Svar: Nei, lögum 

samkvæmt verða allir nemendur að sitja samræmd próf. Spurning: Ef samræmdu prófin eru 

bara ráðgefandi fyrir nemandann til þess að hann sjái hvar hann stendur, hvers vegna er 

skylda að sitja það? 
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Spurning: Hvers vegna tekur 9. bekkur samræmd próf? Svar: Prófin eru hugsuð sem stöðumat 

fyrir nemendur og kennara svo hægt sé að taka á málunum áður en nemendur útskrifast. 

Spurning: Væri hægt að biðja um að taka samræmdu prófin á borðtölvu frekar en spjaldtölvu? 

Það er miklu óþjálla að skrifa á spjaldtölvu. Svar: Þetta er útfærsluatriði skólanna. 

Einstaklingsmiðuð próf gefa betri upplýsingar um hvað nemandinn getur og hvar hann 

stendur gagnvart námsefninu. Einstaklingsmiðuð próf munu gera það að verkum að 

próftíminn styttist; úr níu tímum í fimm tíma og jafnvel skemur.  

Spurning: Hvernig er farið að því að blanda saman íslenskuprófinu og enskuprófinu? Svar: 

Það eru ýmsir möguleikar til þess. Spurning: Hefur það ekki áhrif á getu nemanda að prófað 

sé úr tveimur fögum í einu? Svar: Það á víst ekki að vera, segja prófafræðingar, en kannski. 

Spurning: Ef nemandi svarar óvart vitlaust, mun það þá hafa áhrif á framgöngu prófsins? 

Svar: Tölvan spyr nokkurra spurninga í röð í sama þyngdarflokki og ef ekkert kemur út úr því 

er staða nemandans ljós.  

Spurning: Sitja níundi og tíundi bekkur sama próf? Svar: Nei, nokkur atriði eru sameiginleg 

en bara hluti prófsins. 

Spurning: Ef tilgangur prófanna er að athuga stöðu nemanda og hæfni hans, hvers vegna á 

hann að læra fyrir það?  

Samræmdu prófin eru ekki inntökupróf og ættu ekki að vera streituvaldur. Það má líta á þau 

sem undirbúning fyrir framhaldsskólapróf. Ákveðinna viðhorfsbreytinga er þörf. 

 

Lífsleiknikennsla í grunnskólum 

Sigrún Sóley Jökulsdóttir í forsvari.  

Hvað finnst fulltrúunum um lífsleikni? Illa nýttur tími, segja sumir. Frábær og fræðandi 

kennsla, segja aðrir. Þetta virðist fara mikið eftir skólum og kennurum. 

Athugasemd: Kynjafræði ætti að vera tækluð í lífsleikni og ætti í raun að vera skyldugrein í 

framhaldsskólum. 

Athugasemd: Lífsleikni ætti að innihalda kynfræðslu, hinseginfræðslu og ýmislegt sem ekki 

er tæklað í skólum. 

Athugasemd: Það er mjög mikilvægt að lífsleiknikennarar séu hlutlausir. Sumir kennarar nýta 

tækifærið til þess að koma pólitískum skoðunum sínum á framfæri. 

Lífsleikni er hluti af samfélagsfræði og því eru ekki endilega skýrar línur um hvað kenna beri 

í þessum tímum. Fulltrúar eru beðnir um að útfylla könnunarblað um hvað þeim þætti 

mikilvægt að kennt væri og tæklað í lífsleiknitímum, einnig hvenær þeim fyndist að hefja ætti 

kennslu í lífsleikni (í hvaða bekk).  

Athugasemd: Það má ekki slaka á forvarnafræðslu. 

Athugasemd: Kennslan þarf ekki endilega að byggjast á kennslubókum, hún getur verið í 

formi kynninga o.s.frv. 
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Spurning: Er löglegt að skólar sleppi því að kenna lífsleikni (eins og Árbæjarskóli virðist 

gera)? Svar: Lífsleikni er innan samfélagsfræði og skólar geta í raun hagað þeirri fræðslu eins 

og þeir vilja. Það mætti athuga. 

Heiðarskóli í Reykjanesbæ virðist vera með lífsleiknikennsluna á hreinu. 

Athugasemd: Það eru alltof margir sem þekkja ekki Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, né 

heldur hvert þau geta leitað ef brotið er á þeim.  

Athugasemd: Væri hægt að skipta lífsleikni upp í nokkrar mismunandi greinar sem hægt væri 

að kenna á mismunandi árum? Eins og t.d. í 6. bekk væri kúrsinn „Jákvæð sjálfsmynd“ 

kenndur, í 10.bekk væri kúrsinn „Skattar og fjármál“ kenndur o.s.frv. 

Sigrún Sóley lagði síðan könnun fyrir ungmennaráðið um hvað væri mikilvægast að kenna í 

lífsleikni og á hvaða aldri sú fræðsla ætti að hefjast (niðurstöður eru fylgiskjal með 

fundargerð). 

 

Fjármálalæsi í grunnskólakennslu 

Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi, í forsvari.  

Hvað er fjármálalæsi? Fjármálalæsi byggist mun frekar á viðhorfi en kunnáttu á kerfinu.  

Fjármálalæsi er komið inn í aðalnámskrá og ætti að vera kennt í öllum grunnskólum á 

landinu. En sú er ekki endilega raunin. 91 af 110 grunnskólum kenna fjármálalæsi, en oft sem 

bara innskot í lífsleiknitímum. Fjármálalæsi er kennd sem sérstök námsgrein í aðeins sjö 

skólum.  

Athugasemd: Margir krakkar byrja að vinna í 8.- 9.bekk, hvers vegna er þeim ekki kennt í 8. 

bekk um fjármál og kjaramál, réttindi sín o.s.frv.? 

Spurning: Eru uppi plön um að gera kúrsa í fjármálalæsi að skyldu? Svar: Stofnunin um 

fjármálalæsi er einkarekin stofnun og ekki á vegum ríkisins, því hefur hún engin völd í þeim 

efnum. En markmiðið er auðvitað að koma á fót almennilegri kennslu í fjármálalæsi. 

Fjármálalæsi Íslendinga er mjög ábótavant.  

Aðalnámskrá framhaldsskóla minnist ekkert á fjármálalæsi.  

Það þarf að mæla fjármálalæsi landans reglulega, og því leggur Breki mikla áherslu á að við 

tökum þátt í fjármálalæsiskönnun PISA. 

Athugasemd: Það er kannski ekki sniðugt að skella allri ábyrgðinni á skólana, það ætti líka að 

hvetja foreldra til að ræða þetta við börnin. 

Hollenska námsefnið, Aflatoun, sem leggur áherslu á samfélagsábyrgð, nýsköpun og 

fjármálalæsi hefur verið kennt í tilraunaskyni í Grunnskóla Bolungarvíkur og lofar góðu.  

Athugasemd: Það þarf að skýra námsefnið betur fyrir kennurum, greina það betur og gera 

auðveldara fyrir þá að kenna. 

Athugasemd: Öll nýsköpun í kerfinu, t.d. að koma fjármálalæsi og frumkvöðlafræði á í 

skólum, strandar á því að allar stofnanir sem koma að námskrá virðast vera í andstöðu hver 

við aðra. Svar: Það tekur tíma að þjálfa upp kennara og fleira í þá áttina 
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Sálfræðiþjónusta í alla grunn- og framhaldsskóla 

Hákon Sigursteinsson, sálfræðingur á þjónustumiðstöð Breiðholts, í forsvari.  

Athugasemd: Menntaskólinn á Tröllaskaga býður upp á ókeypis vikulega sálfræðiþjónustu, 

þrátt fyrir að vera svona temmilega afskekktur.  

Athugasemd: Stærri skólar sem bjóða líka upp á ókeypis vikulega sálfræðiþjónustu eru 

kannski bara með einn sálfræðing á sínum snærum sem á bágt með að sinna öllum þeim sem 

fýsir í þjónustu hans.  

Vilja fulltrúar sjá ókeypis sálfræðisþjónustu í alla grunn- og framhaldsskóla á landinu? 

Einróma já. Hvernig á þá að útfæra það?  

Spurning: Er skortur á sálfræðingum á Íslandi? Svar: Nei. 

Athugasemd: Sálfræðiþjónusta kostar alltof mikið, það gengur ekki að vel stætt fólk hafi 

greiðari aðgang að sálfræðiþjónustu.  

Spurning: Hvernig er hægt að gera sálfræðiþjónustu aðgengilega úti á landi ef það fæst enginn 

til þess að sækja um stöðuna? Svar: Þetta er eins og með almenna heilbrigðisþjónustu; 

sveitarfélögin verða að sjá um að fá til sín fólk.  

AG lagði áherslu á að MMS sé í sífellu að fylgjast með líðan nemenda. Verkefni um einelti og 

brotthvarf úr framhaldsskólum eru á snærum stofnunarinnar.  

Spurning: Gæti ekki hjálpað að leggja spurningalista fyrir eftir samræmdu prófin, eitthvað á 

borð við „Hvernig leið þér á meðan prófinu stóð?“ og „Hversu mikilli streitu fannstu fyrir?“. 

Viðbrögð: Frábær hugmynd. 
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Fylgiskjal við fundargerð – lífsleiknikönnun 

 

Hvað þarf að bæta í kennslu í lífsleiknikennslu? 

Spurningakönnun hjá ungmennaráði 3. febrúar 2017 

1. Kenna krökkum að standa með sjálfum sér – tryggja réttindi sín. Barnaréttindi á að virða og 

það skiptir máli að vita hvaða rétt börn hafa.  

2. Læra um kynferðis- og heimilisofbeldi.  Börn þurfa að vita að þetta er ekki í lagi og þau þurfa 

að vita hvað gerist ef þau segja frá og við hvern þau eigi að tala og almennt um það hvað 

þetta er.  

3. Barnasáttmálinn. 

4. Heilbrigð hreyfing.  

5. Bóklegar íþróttir.  

6. Lágmark þarf að vera einn tími í lífsleikni á viku í námsskrá skóla. 

7. Hinsegin fræðsla. 

8. Fordómafræðsla. 

9. Það þarf að vera eftirlit með lífsleikni sé kennd.  

10. Krakkar þurfa að læra um barnasáttmálann og byrja á því í 2. bekk.  

11. Fíkniefnafræðsla.  

12. Samtímasaga og að læra að skilja samfélagið í heild  t.d. 

a. Flóttamannamál. 

b. Markmið ISIS. 

c. Hvað er sweatshop? 

13. Afleiðingar loftslagsbreytinga. 

14. Jafnrétti – réttindi barna. 

15. Aðalnámskrá. 

16. Leikir og hópefli  - ekki bóklegt. 

17. Fá fyrirmyndir úr samfélaginu til að halda fyrirlestra um ýmis málefni og einnig frá þeim sem 

fóru út í vitleysu og einnig þeim sem eru t.d. transfólk.  

18. Það þarf að spyrja krakkana í upphafi hvað þau vilji læra um í lífsleiki í bland við það sem 

kennari leggur til að þau þurfi að vita.  

19. Stjórnmálafræði. 

20. Kynjafræði. 

21. Það þarf að útbúa námskrá þar sem segir nákvæmlega hvað á að kenna.  Lífsleikni ætti ekki 

að vera svona opið fag eins og það er núna. Lífsleiki er kannski of opið hugtak? Kennarar 

tækju kannski kennsluna alvarlegri ef tímarnir heita kynjafræði, mannréttindi eða eitthvað 

annað.  

22. Kynjafræði. 

23. Fíkniefnafræðsla. 

24. Stjórnmálafræði. 

25. Læra að gera ferilskrá, sækja um vinnu og um skattamál.  

 

 

 


