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Útdráttur eftir  

hr. S. Vincent-Lancrin  
 

Fyrir aðeins 20 árum litu ríki á hreyfanleika námsmanna sem leið til að ná til heimsins 
alls og vonuðust til að búa þannig til úrvalstengslanet á alþjóðavísu. Háskólar buðu 
alþjóðlega nemendur velkomna en lögðu sjaldan lykkju á leið sína til að draga þá að sér. Í 
dag er menntun yfir landamæri oftar skilin sem lyftistöng fyrir efnahagsþróun. Milli 1998 
og 2003 jókst fjöldi erlendra námsmanna á OECD svæðinu um 50% og náði 2 milljónum 
stúdenta. Aukin samkeppni milli landa og milli stofnana til að laða til sín erlenda 
námsmenn og fræðimenn felur í sér nýtt samhengi fyrir stefnumótunina, rétt eins og 
tilkoma nýrra tegunda af menntun yfir landamæri. Að auki virðist vaxandi mikilvægi vera 
í bótunum, einkum efnahagsbótunum sem kvikna af menntun yfir landamæri. Í þessum 
kafla er skoðuð stefnumótun alþjóðavæðingar framhaldsmenntunar og tekið mið af þessu 
nýja samhengi og markmiðum. 

Framhaldsmenntun yfir landamæri útvegar ríkjum raunveruleg tækifæri varðandi 
menntun, menningu, stefnumótun og efnahag. Til að hagnýta sér þetta þurfa ríki að 
skilgreina aðferð sem hentar ástandi þeirra og markmiðum, af sjónarhóli sem nær lengra 
en til menntunarinnar einnar. Stefnumótun þarf að tengjast efnahags- og félagslegri 
stefnumótun, þar sem hún krefst stefnumótunarverkfæra sem liggja utan við afgerandi 
ábyrgð á menntunarvettvanginum, þar með talið stefnumótun sem varðar 
vegabréfsáritanir og viðskipti. 

Skilgreindar eru ferns konar aðferðir að framhaldsmenntun yfir landamæri. 
Gagnkvæma skilningsaðferðin leggur aðallega áherslu á markmið sem varða stjórnmál, 
menningu, fræðigreinar og þróunaraðstoð. Faglærða fólksflutningaaðferðin nær til  
markmiða gagnkvæmu skilningsaðferðarinnar en felur líka í sér virkari og markvissari 
aðferð í söfnun erlendra námsmanna. Hún stefnir að því að laða til sín hæfileikaríka 
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námsmenn (og fræðimenn) til að vinna í efnahag gistilandsins eða til að hjálpa til við að 
gera framhaldsmenntun og rannsóknargeira samkeppnishæfari. Tekjumyndunaraðferðin 
sameinar markmið gagnkvæmu skilningsaðferðarinnar og faglærðu 
fólksflutningaaðferðarinnar en hefur líka bein viðskiptamarkmið. Í þessari aðferð borga 
alþjóðlegir námsmenn allan kostnað við menntun sína, yfirleitt án opinberra styrkja. 
Getuuppbyggingaraðferðin hvetur til notkunar á innfluttri framhaldsmenntun, hvernig 
sem hún er fengin, þar sem hún er tiltölulega fljótvirk leið til að byggja upp landsgetuna. 
Ekki eru allar þessar aðferðir jafn aðgengilegar í öllum ríkjum og hver um sig á við sitt 
eigið vandamál að etja. Markmiðið er ekki einfaldlega að efla útflutning í menntamálum. 
Eins og nokkur asísk og miðausturlensk ríki hafa sýnt fram á getur innflutningur 
menntamála verið rétt eins hagkvæmur og útflutningur þeirra. 

Í kaflanum er spurt margra ögrandi spurninga um stefnumótun. Hvernig getur 
framhaldsmenntun yfir landamæri verið eins hagkvæm fyrir þróuð lönd og þróunarlönd? 
Enda þótt hún geti hjálpað þeim síðarnefndu við að byggja upp efnahags- og menntagetu 
gæti hún rétt eins leitt til atgervisflótta og minnkandi aðstoðar við menntun eftir 
framhaldsskólastig. Og hver eru áhrifin af menntun yfir landamæri á 
framhaldsmenntakerfi innanlands og menntastefnumótun landa á sviðum aðgengis, gæða 
og opinberrar fjármögnunar? Hvaða staða skyldi vera tekin upp í ríkjum þar sem enska er 
ekki töluð með tilliti til ensku sem kennslutungumáls? 

 

KYNJAMUNUR Í SKULDBINDINGUM NÁMSMANNA GAGNVART 
STÆRÐFRÆÐI 

Útdráttur eftir 
hr. A. Schleicher 

 

1. Mikil framför hefur orðið í jafnrétti kynjanna varðandi menntun. Í öllum OECD 
ríkjum eru yngri konur í dag mun líklegri til að fá skólun í framhalds- eða háskólum en 
konur fyrir einni kynslóð. Hlutfall útskrifta af háskólastigi meðal kvenna er núna jafnt eða 
hærra en karla í tveimur þriðju OECD ríkjanna. Engu að síður eru konur enn afar sjaldan 
fulltrúar á sviðum eins og í stærðfræði og raungreinum. Í þessum kafla er lagt til að 
aðgerðum á þessu sviði verði beint að ungmennum og, vissulega, börnum. 

2. Þótt kynjamunur í frammistöðu námsmanna hneigist til þess að fara hljótt er 
greinilegur munur milli karla og kvenna hvað varðar áhuga þeirra á og ánægju af 
stærðfræði sem og munur á trú þeirra á sjálf sig, tilfinningum og námstækni sem snýr að 
stærðfræði. 15 ára stelpur hneigjast til að gefa sig út fyrir minna sjálfstraust varðandi getu 
í stærðfræði og meiri kvíðatilfinningar, hjálparleysi og streitu í stærðfræðitímum en 
strákar. 

3. Nám ræðst af hvatningu og sjálfstrausti rétt eins og vitsmunalegri færni. Þannig 
má menntakerfið sem hefur aukið getu stelpna í stærðfræði og raungreinum líka til með 
að hlúa betur að meiri áhuga meðal stelpna á þessum fögum. Það eru gildar ástæður fyrir 
þessu: hágæðanám tekur mikinn tíma og krefst mikillar vinnu. Það felur í sér stjórn á 
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námsferlinu sem og afdráttarlausa athugun á tengslum milli þekkingar sem áður hefur 
verið aflað og nýrra upplýsinga, skipulega framsetningu á tilgátum um mögulegt samband 
og prófun á þessum tilgátum andspænis bakgrunni nýs efnis. Nemendur munu aðeins 
leggja eitthvað á sig ef þeir hafa mikinn áhuga á viðfangsefninu eða ef til boða stendur 
umbun að utan fyrir að standa sig vel. Þannig verða námsmenn að vilja læra hvernig á að 
læra. Af sjónarhóli kennarans virðist hægt að hlúa að árangursríkum námsaðferðum með 
menntaumgjörð – þar á meðal markmiðssetningu, vali á aðferðum og stjórn og mati á 
námsaðferðunum – og með kennurum fyrir jafnt karla sem konur. Hvatning og sjálfstraust 
eru þess vegna ómissandi niðurstöður til að hlúa að símenntun. 

4. Þegar á allt er litið segir árangurinn að menntakerfið þurfi að takast á við 
sjónarmið viðmóts og námshegðunar í tengslum við stærðfræði, einkum fyrir konur, og 
líta á það sem höfuðtakmark í verkefninu um menntakerfi og vitræn fyrirmæli. Þetta felur 
í sér vísbendingar fyrir bæði þjálfunina í upphafi og hinn faglega þroska kennara. 

STARFSKRAFTAR MEÐAL KENNARA: VÆNTINGAR TIL FUNDA OG  
AUKIN HVATNING 

Útdráttur eftir 

hr. P. Santiago 

 

Jákvætt viðmót meðal kennara er lykilatriði í stefnumótun þegar tekið er tillit til þess 
að frammistaða í kennslu sé e.t.v. aðaldrifið í námi námsmanns. Hvatning frá kennara er 
líka mikilvæg til að stuðla að umbótum í skóla. Í þessum kafla er grennslast fyrir um hvað 
skiptir kennara máli og hvernig best sé að hvetja þá. Rannsókn á því hvað hvetur til vinnu 
er notuð til að varpa ljósi á það hvernig hvatning bæði „inn á við“ og „út á við“ getur 
stuðlað að niðurstöðu í vinnu eins og frammistöðu, starfsánægju og vellíðan. Í 
greiningunni er lögð áhersla á að hvatning skýtur stoðum undir góðan árangur af bæði 
vinnu kennaranna og kynningu á allri endurnýjun í skólum. Höfuðskilaboðin eru þau að 
aðgerðir kennara þurfi að vera sjálfsprottnar og stafa af móttöku þeirra á og samsvörun 
við gildi og markmið framkvæmda og reglugerða í skólum. 

Enda þótt laun séu mikilvæg þarf stefnumótun kennarans að takast á við miklu meira. 
Kennarar leggja mikla áherslu á að hafa góð tengsl við námsmenn og samstarfsmenn, á að 
finnast þeir studdir af forystumönnum skóla, á góðar vinnuaðstæður og tækifæri til að 
þroska færni sína. Mat kennara á tilgangi framfara gæti stuðlað að mörgum tækifærum til 
að viðurkenna vinnu kennara og vegsama hana, og hjálpa bæði kennurum og skólum að 
skilgreina fagleg forgangsmál varðandi framþróun. 

Í þessum kafla er stungið upp á fjórum leiðum til að bæta frammistöðu kennara, 
starfsánægju og velferð: (i) stuðla að hvatningu inn á við fyrir kennara; (ii) hlúa að því að 
hvatning sé sjálfsprottin meðal kennara; (iii) koma notkun umbunar út á við í jafnvægi, og 
(iv) koma til móts við þarfir kennara fyrir góðar vinnuaðstæður. Þessar leiðir þýða að 
meiri ögrun og aukin fjölbreytni séu færðar inn í kennsluna, þær tryggja tækifæri til 
faglegrar grósku, bjóða upp á uppbyggilega svörun við frammistöðu, leyfa kennurum að 

EDUCATION POLICY ANALYSIS: FOCUS ON HIGHER EDUCATION -- 2005-2006 EDITION ISBN-92-64-022708 © OECD 2006 – 3 



vera með í ákvarðanatöku og hjálpa til við að byggja upp skýra tilfinningu fyrir faglegri 
viðurkenningu og faglegu virði. 

Kennaraferillinn myndi líka hafa hag af meiri fjölbreytni sem myndi hjálpa til við að 
mæta þörfum skólans og líka leggja til fleiri tækifæri og aukinn orðstír fyrir kennara. 
Meiri áhersla á forystu skólans myndi hjálpa til við að takast á við þörf kennaranna til að 
finnast þeir metnir og studdir í vinnu sinni. Að auki getur vel þjálfað fagfólk sem hefur 
reynslu af stjórnun hjálpað til við að draga úr álagi á kennara, betri aðstaða til að undirbúa 
starfsfólk og skipulagning, myndi hjálpa til við að byggja upp vinnumóral og 
sveigjanlegri vinnuskilyrði, einkum fyrir reynslumeiri kennara, myndi koma í veg fyrir að 
kennarar brynnu út í starfi og halda mikilvægri fagkunnáttu í skólunum.  

AÐ BÆTA NÁM MEÐ MÓTANDI MATI  

Útdráttur eftir 

frú J. Looney 

 

Í þessum kafla er kannað hvernig mótandi mat – algengt, gagnvirkt mat á skilningi og 
framförum námsmanna til að skilgreina námsþarfir og kennslufyrirkomulag – getur 
hjálpað ríkjum við að gera sér grein fyrir bæði gæðum og sanngirni í niðurstöðum 
menntunar. Milli 2002 og 2004 rannsakaði OECD stefnumótun og reynslu hins mótandi 
mats í tilraunakennslu á unglingastigi í átta kerfum (Ástralíu [Queensland], Danmörku, 
Englandi, Finnlandi, Ítalíu, þremur kanadískum umdæmum, Nýja-Sjálandi og Skotlandi). 
Mótandi mat: Hvernig bæta á nám á unglingastigi (OECD 2005) fól líka í sér 
endurskoðun á ensku-, frönsku- og þýskumælandi lesefni um mótandi mat. 

Hvert og eitt ríkjanna í ferilsrannsókninni hefur stigið stórt skref fram á við til að flýta 
fyrir reynslu af mótandi mati. Þau eru rekin áfram af megindlegum og eigindlegum 
vísbendingum um að nám sem innlimar mótandi mat hafi hjálpað til við að skapa 
grundvöll fyrir árangur námsmanna og hafi gert kennurum betur kleift að mæta þörfum 
síbreytilegra námsmannahópa og hjálpa þannig til við að bæta sanngirni í niðurstöðum 
meðal námsmanna. 

• Þótt hvert þátttökulandanna í rannsókninni hafi stefnumótun til að stuðla að aukinni 
reynslu af mótandi mati getur stefnumótun gert meira. Ríki sem nota blandaðar 
aðferðir og leggja mikilsverða fjármuni í að stuðla að breytingum og byggja upp getu 
eru líkleg til að standa fyrir mun meiri breytingum. 

• Það er til löggjöf sem stuðlar að og styður reynslu af mótandi mati og ákveður að hafa 
það sem forgangsmál. Það er viðleitni til að örva notkun samanlagðra gagna um 
mótandi tilgang. Viðmiðunarreglur um árangursríka kennslu og mótandi mat hafa 
verið felldar inn í námskrá landsins og önnur gögn. Ákvæðið um tæki og fyrirmyndir 
styður árangursríkt mótandi mat. Fjárfestingar í sérstöku frumkvæði og frumlegum 
áætlunum innlima aðferðir sem varða mótandi mat. Jafnframt er til þróun hins 
fagmenntaða kennara fyrir mótandi mat. Öll menntakerfi munu þurfa að styrkja 
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stefnumótunarblöndunina og leggja í meiri fjárfestingu ef þau ætla að stuðla að 
alvörubreytingum í kennslu og mati í gegnum allt menntakerfið. 

Ríki munu jafnframt þurfa að raða betur stefnumótunaraðferðum á stærri og smærri 
sviðum. Á grundvallarsviðinu merkir röðun að hagsmunaaðilar í menntamálum tryggja að 
stefnumiðin keppi ekki hvert við annað. Á sviði sem er skör hærra efla undirstöðuatriðin í 
mótandi og samanlögðu mati hvert annað. Notkun á mótandi mati sem er samkvæm 
sjálfri sér í gegnum allt menntakerfið getur hjálpað hagsmunaaðilum að takast á við 
hindranir að meiri reynslu í kennslunni.  

 

SÉRSTÖK ÁHERSLA 

Æðri menntun: Gæði, sanngirni og skilvirkni 

eftir 

fund menntamálaráðherra OECD 

Aþenu, Grikklandi 

27.-28. júní 2006 

 

Í þessum kafla eru dregin saman fjögur skjöl sem komu út úr fundi 
menntamálaráðherra OECD sem haldinn var í Aþenu 27.-28. júní 2006. Fyrsta skjalið er 
samantekt stjórnar um umræður fundarins. Í því er lýst hvernig ráðherrarnir ákváðu að 
auka vöxtinn, ekki aðeins með því að gera æðri menntun meiri heldur líka betri. Umbóta 
er þörf á sex sviðum: bæta fjármögnun, gera æðri menntun sanngjarnari, fá skýrari sýn á 
það hvað nemendur læra, efla móttækileika og fjölbreytni, styðja rannsóknir og nýsköpun 
og hugsa upp árangursríkt viðbragð við vaxandi búferlaflutningum og alþjóðavæðingu. 

Annað skjalið er ræða hins nýja aðalritara OECD, Angel Gurría. Hann minnti fundinn 
á það hve miðlægar alþjóðlegar umræður eru orðnar í æðri menntun. Það er vegna nýrra 
alþjóðlegra stefnumótunartækja, eins og evrópska Bologna-ferlisins, vegna þess að 
rannsakendur og námsmenn vinna og læra annars staðar en í heimalandinu og vegna 
hnattrænnar samkeppni um kunnáttu á háu stigi. Hann færði rök fyrir því að brýn þörf 
væri fyrir umbætur í fjármögnun, einkum í þeim löndum þar sem æðri menntun er 
fjármögnuð af opinberu fé en styrkt með ófullnægjandi hætti til að taka á kostnaði við 
úrás. Gurría lagði sérstaka áherslu á þörfina fyrir betri mælingar á niðurstöðum æðri 
menntunar og lagði til „PISA fyrir æðri menntun“ til að kortleggja færni nemenda. 

Þriðja skjalið er álitaskýrslan sem var notuð til að móta umræðurnar á fundinum. Í 
henni er fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á framtíð æðri menntunar, þar á meðal tækni, 
hnattvæðingu, lýðfræði og stjórnun. Í henni eru skoðuð markmið æðri menntunar og 
vísbendingar um stjórnun, spurningin um hver eigi að borga fyrir æðri menntun, hvort 
það gætu verið betri leiðir til að mæla gæði í æðri menntun og hvernig við gætum bætt 
framleg hennar til atvinnulífsins. 
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Í lokaskjalinu er lögð til röð vísbendinga á myndrænan hátt. Þessar vísbendingar fjalla 
um víðtækt félags- og efnahagslegt samhengi, aðgengi, þátttöku og framrás; tilkostnað 
vegna æðri menntunar; efnahagslega arðsemi og alþjóðavæðingu. 
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