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Ágrip 

Undanfarin ár hefur íslenska menntakerfið lent í ýmsum vandræðum. Fækkun nemenda 

sem geta lesið sér til gagns, erfiðleikar við endurnýjun kennara og margt fleira hefur 

drifið áfram virka umræðu um breytingar í grunnskólum landsins. Í þeirri umræðu er 

mikilvægt að skoða menntakerfi annarra landa, bæði til þess að fá hugmyndir að 

mögulegum breytingum og til að fá upplýsingar um hvaða áhrif þær geta mögulega haft. 

Yfirleitt hefur augnaráðið verið á löndum í kringum okkur, eins og Finnlandi, en í því 

alþjóðasamfélagi sem Ísland er hluti af höfum við tækifæri til þess að fara lengra. Þótt 

að Japan virðist í fyrstu fjarlægt þeim veruleika sem finnst á Íslandi er ýmislegt sem 

löndin eiga sameiginlegt. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða japanska grunnskóla 

með það í huga hvað það er sem mögulega er hægt að læra af þeim og heimfæra upp á 

íslenska skóla. Farið verður í gegnum síðustu fjórar aldir af sögu menntunar í Japan, 

skipulag grunnskólanna, áherslur yfirvalda, kennarastarfið og margt fleira. Fjallað 

verður sérstaklega um rannsóknarkennslustundir, aðferð sem japanskir kennarar nota til 

að þróa kennsluaðferðir og hefur á seinustu árum verið prófuð í ýmsum löndum, þar á 

meðal í kennaranámi á Íslandi. Einnig verður farið í neikvæðar hliðar skólastarfs í Japan 

en einelti hefur á seinustu áratugum komið endurtekið upp í þarlendum fjölmiðlum og 

hefur valdið nemendum miklum sálrænum skaða sem veldur þunglyndi, kvíða og 

jafnvel sjálfsmorðum. Það er margt sem hægt er að læra með því að skoða japanska 

grunnskóla. Hvort sem það eru hlutir sem við viljum laga að okkar eigin kerfi eða það 

sem við viljum forðast gera þegar menntakerfinu er breytt.  



Abstract 

In the last few years the education in Iceland has suffered from various problems. 

Reduced literacy rates among students, difficulties in recruiting new teachers and other 

issues have sparked an active discussion about possible changes in the Icelandic 

educational system. In that discussion it is important to observe schools in other 

countries, both to get new ideas for possible changes and to gather information about 

the effects those changes can have. In most cases countries around us, like Finland, have 

been used as examples but in the interconnected global world the Iceland is a part of 

there is no reason to not explore more distant countries. Even though Japan seems 

distant at first to life in Iceland there can be found many similarities if one looks a little 

closer. The goal of this essay is to explore mandatory education in Japan to find 

possible methods and policies that could be used in Icelandic schools. It will cover the 

history of the last four centuries of education in Japan, how schools are organized, 

governmental policies, teachers and much more. The essay will also explore lesson 

study, which is a method that Japanese teachers use to better understand teaching and 

the effect it has on pupils. Negative sides of schools in Japan will also be covered but 

over the last few decades bullying as become a serious problem in Japanese schools. 

Serious cases cause lasting psychological damage which results in depression, anxiety 

and even suicides. There are many things that can be learned from exploring the 

Japanese school system. Not only things that would be useful to adapt in Icelandic 

schools but also what we should avoid when making changes to our education. 
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1. Inngangur 

Menntun er í dag mikilvægur hluti af lífi allra. Ekki bara eyða einstaklingar stórum 

hluta ævi sinnar í skólum heldur hefur námið áhrif á þá út alla ævina. Nútímasamfélög 

eru að verða sífellt flóknari og mikilvægt er að allir fái þá þekkingu sem nauðsynleg er 

til þess að skilja umhverfi sitt og taka þátt í samfélagi með öðrum. Þó að fáir deili um 

mikilvægi menntunar getur verið töluverður munur á því hvað fólk telur tilgang hennar 

vera. Sumir sjá hana sem verkfæri til þess að undirbúa fólk undir framtíðarstörf á meðan 

aðrir sjá hana sem nauðsynlegan hluta af mótun einstaklinga.  

Menntakerfið á Íslandi hefur lent í ýmsum vandamálum síðustu árin. Hvort sem 

það er fjármagnsskortur, vaxandi álag á kennurum, versnandi árangur nemenda í 

alþjóðlegum könnunum, dræm nýliðun í kennarastéttinni eða eitthvað annað þá hafa 

flestar fréttir verið í neikvæðari kantinum. Sumir tala jafnvel um að enskunotkun sé að 

þurrka íslenskuna út á meðal ungmenna (Þórunn Kristjánsdóttir, 2018). Mikilvægt er að 

vinna úr þessum vandræðum og partur af því ferli hefur verið að skoða hvernig önnur 

lönd takast á við ýmsa þætti almennrar menntunar. Þegar Íslendingar hafa skoðað önnur 

lönd til þess að fá hugmyndir um úrbætur hafa löndin í kringum Ísland yfirleitt verið 

skoðuð. Finnland hefur fengið töluverða athygli þar sem finnskir nemendur ná yfirleitt 

góðum árangri í alþjóðlegum samanburði. Í því alþjóðasamfélagi sem Íslendingar eru 

hluti af er samt hægt að fara lengra til þess að skoða önnur menntakerfi. Lönd frá Asíu, 

eins og Japan, koma ef til vill ekki fyrst í hugann þegar verið er að bera saman 

menntakerfi en þó er margt sem að löndin Ísland og Japan eiga sameiginlegt.  

Í alþjóðlegum samanburði á menntun og skólakerfum er ekki ólíklegt að sjá lönd 

frá Austur-Asíu í toppsætunum. Ýmsar ástæður eru settar fram til að útskýra þetta. 

Mikil samkeppni í skólum, áhersla á próftöku, menningarleg gildi og samfélagsleg 

áhersla á menntun eru allt dæmi um punkta sem koma upp í umræðunni um árangurinn 

sem þessi lönd hafa náð. Spurningin er þó hvort Íslendingar geti lært eitthvað af 

japanska skólakerfinu þegar löndin eru eins fjarlæg hvort öðru og raun ber vitni.  

Þótt að Ísland og Japan séu landfræðilega fjarlæg eru ýmsir þættir sem löndin 

hafa sameiginlega. Bæði löndin eru eyríki þar sem fiskur er mikilvægur hluti af efnahag 

og mataræði íbúanna. Japan er lýðræðisríki með þrískipt ríkisvald eins og Ísland. Bæði 
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löndin byrjuðu að nútímavæða menntakerfið á 19. öld, byggt á erlendum fyrirmyndum, 

og hafa í dag skólaskyldu með samræmdri námskrá fyrir alla skóla. Þó eru auðvitað 

einnig margir þættir sem eru ólíkir og ber að hafa í huga að samfélagslegar og 

menningarlegar aðstæður hafa auðvitað áhrif sem erfitt er að færa á milli landa. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig japanska skólakerfið er ólíkt því 

íslenska og hvað við getum mögulega lært af því. Ritgerðin byrjar á því að fjalla um 

sögu japanska menntakerfisins og hvernig það hefur þróast síðustu aldir. Fjallað verður 

um hvernig skólakerfið er skipulagt og áhrif ríkisvaldsins á skólastarfið. Einnig verður 

farið í ýmsa þætti kennslunnar, fjallað um starf kennara og líf nemenda. Sérstök 

umfjöllun verður um rannsóknarkennslustundir sem er aðferð við að þróa 

kennsluaðferðir. Aðferðin á uppruna sinn í Japan en hefur breiðst út um heiminn á 

síðustu árum. Í lokin verður svo umfjöllun um áhrif og sögu eineltis í japönskum 

skólum og hvernig birtingarmynd þess er frábrugðin því sem sést á Vesturlöndum. 
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2. Saga menntunar í Japan 

 

Formleg menntun hefur verið til staðar í Japan allt frá 6. öld þegar Japanir fóru að taka 

upp ýmsar hefðir og hugmyndir frá Kína. Hérna verður þó byrjað að fjalla um 

menntakerfið eins og það var á 17. öld. Bæði verða heimildir götóttari því lengra aftur 

sem farið er og einnig verður erfiðara að tengja þær við nútímann. Á Tokugawa-

tímabilinu, sem hófst árið 1603, fór menntun í Japan frá því að vera eitthvað einungis 

fyrir þá ríkustu og valdamestu í það að vera fyrir allar stéttir.  Þannig var fyrsta skrefið 

að almennri menntun tekið. 

 

2.1.  Tokugawa tímabilið (1603–1867) 

Tokugawa tímabilið byrjaði árið 1603 þegar Tokugawa Ieyasu tók við stjórn landsins og 

endaði árið 1867, í kjölfar aukinna erlendra áhrifa og minnkandi valds stjórnvalda eftir 

tvær og hálfa öld af stöðugleika og friði. Á þessum tíma var hægt að skipta 

menntastofnunum landsins gróflega í þrjá flokka. Sá fyrsti innihélt skóla sem reknir 

voru af yfirvöldum, ýmist ríkisstjórninni eða hinum og þessum lénsherrum. Þessir 

skólar voru hugsaðir fyrir efri stéttirnar, þá helst samúræja sem var stétt stríðsmanna, og 

einkenndist menntunin af konfúsískum og neo-konfúsískum áhrifum. Annar flokkurinn 

voru skólar reknir af musterum. Þessir skólar voru aðgengilegir lægri stéttunum og buðu 

upp á margvíslegt starfsnám samhliða lestrarkennslu og annarri hefðbundni menntun. 

Síðasti flokkurinn voru einkaskólar sem voru mjög fjölbreyttir, aðgengilegir öllum og 

fór innihald kennslunnar mikið eftir skólastjóranum hverju sinni. Skólar á þessu tímabili 

voru aðallega fyrir karla. Konur höfðu almennt takmarkaðan aðgang að menntun á 

þessum tíma. Það fór þó einnig eftir svæðum hversu ójafnt kynjahlutfallið var en í 

ýmsum sveitum var hlutfall karla og kvenna í skólum allt að 20 á móti einni, þetta var 

þó yfirleitt jafnara í þéttbýli (Sangawa, 2017, bls. 155–156).  

Stéttaskipting í skólakerfinu hélt áfram að vera einkennandi þar til lok 

Tokugawa tímabilsins nálguðust. Yfirvöld héldu að menntakerfið gæti myndað 

sameiginlega þjóðarvitund í Japan og þannig brugðist við þeim þrýstingi sem önnur 
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lönd voru farin að setja á landið en stéttaskiptingin í landinu hélt þjóðinni of aðskilinni 

til þess að þeim markmiðum yrði náð. Í gegnum þennan mikla erlendan þrýsting fóru þó 

ýmis gildi að breytast. Í stað þess að horfa á stétt fólks við ráðningu í störf færðist 

áherslan á menntun og persónulega eiginleika og þessi nýju gildi áttu eftir að hafa áhrif 

á þær breytingar sem urðu undir næstu ríkisstjórn (Kokusai Kyōryoku Jigyōdan, 2004, 

bls. 14). 

 

2.2.  Meiji tímabilið (1868–1912) 

Eftir lok Tokugawa tímabilsins tók við Meiji tímabilið, sem hófst árið 1868 í kjölfar 

þess að Tokugawa stjórnin féll frá og endaði árið 1912 þegar keisarinn, sem tímabilið er 

kennt við, lést. Á þessu tímabili fór Japan frá því að vera einangrað lénskerfisland yfir í 

að vera nútímavætt iðnveldi. Samfélagið tók gífurlegum breytingum á þessum árum og 

er skólakerfið engin undantekning. Leiðtogar Japans á þessum tíma vildu koma á 

skólaskyldu fyrir öll börn, stelpur og stráka, og átti að byrja með að skylda börn til þess 

að fara minnst fjögur ár í skóla. Það tók tíma að koma þessu á en við upphaf 20. aldar 

var Japan komið með almennt menntakerfi. Árið 1907 var skólaskyldan lengd í 6 ár og 

sífellt fleiri leituðu í hærri menntunarstig (Schoppa, 2002, bls. 24–25). Kennsluhættir 

fóru einnig að breytast en kennslan á Tokugawa tímabilinu hafði verið gagnrýnd fyrir að 

láta nemendur vera óvirka þátttakendur, einbeita sér of mikið af utanbókarlærdómi og 

að líta á börn sem tóma heila sem þurfti að fylla með spakmælum Konfúsíusar 

(Lincicome, 1995, bls. 3).  

Hugmyndafræðilega séð var kerfið byggt upp til þess að meta fólk að 

verðleikum sínum frekar en stétt og til þess voru notaðar ýmsar aðferðir (Schoppa, 

2002, bls. 1). Inngöngupróf voru notuð í efri menntunarstigum til þess að stýra þeim 

sem voru hæfari í betri skóla og þar sem betri skólar juku möguleika á betri störfum að 

skólagöngu lokinni, var barist um að ná góðum árangri á þessum prófum (Frost, 1991, 

bls. 297–298). Draumurinn var að komast í háskólann í Tókýó en þeim sem útskrifuðust 

þaðan var tryggð staða inn í æðri stig stjórnvalda. Það voru þó ekki margir sem komust 

alla leið. Árið 1937 fór einn af hverjum tíu nemendum í miðskóla, stigið á eftir 

grunnskólanum, og aðeins einn af hverjum þrettán í miðskóla komust upp í háskóla. Þar 
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af leiðandi voru það einungis örfáir sem komust upp á toppinn þegar kom að menntun 

(Schoppa, 2002, bls. 25–26). 

 

2.3.  Seinni hluti 20. aldar 

Eftir seinni heimsstyrjöldina fór að myndast það skólakerfi sem er í grófum dráttum enn 

við lýði í dag. Bandarísk áhrif á menntun í Japan voru óumflýjanleg þar sem landið var 

undir bandarísku hernámi. Þegar kom að endurskipulagningu skólakerfisins í Japan var 

lögð áhersla á að nota menntun sem verkfæri til að gera Japan friðsælt og lýðræðislegt 

land og fjarlægja þjóðernishyggjuna og áherslu á hernað sem hafði einkennt skólastarfið 

fram að þessu (Beauchamp, 1998, bls. 71). Tilgangur grunnskólans hefur í gegnum 

tíðina alltaf verið sá sami, að rækta einstaklinga með eftirsóknarverða eiginleika, en það 

hefur farið eftir tíðarandanum hvaða eiginleikar þetta eru. Á fyrri hluta tuttugustu aldar 

var það talið æskilegt að einstaklingar væru þjóðræknir og hlýðnir yfirvaldinu en eftir 

seinni heimsstyrjöldina var lögð áhersla á lýðræðislega hugsun. Í seinni tíð hefur verið 

lögð aukin áhersla á agaða og hæfileikaríka einstaklinga en á seinustu áratugum hefur 

áherslan verið í sífelldri þróun samhliða auknu sjálfræði og tjáningarfrelsi (Cave, 2007 

bls. 1). Skólafög og skólabækur eru svo ákvarðaðar af menntamálaráðuneytinu. Með 

miðstýringu ráðuneytisins er reynt að tryggja að yfirferð efnis sé samræmd á milli 

landshluta og skóla og að öllum lágmarkskröfum skólakerfisins sé mætt (Hendry, 2013, 

bls. 76). Þessi miðstýring hefur þó ekki verið án gagnrýnisradda en komið hafa upp 

hneykslismál þar sem japönsk yfirvöld hafa valið að nota bækur sem sleppa því að fjalla 

um ýmis neikvæð atriði í sögu Japans, sérstaklega þegar það kemur að seinni 

heimsstyrjöldinni (Masalski, 2002). 

Hluti af þeim breytingum sem gerðar voru á japanska menntakerfinu eftir lok 

seinni heimsstyrjaldarinnar var að lengja skyldunámið í níu ár. Enn í dag fara öll 

japönsk börn í gegnum sex ára nám í grunnskóla og þrjú ár í miðskóla. Þótt að 

nemendur séu ekki skyldaðir í frekara nám fer mikill meirihluti þeirra í þriggja ára nám 

í framhaldsskóla og klára þar með 12 ára skólagöngu þegar þau eru 18 ára. Að loknum 

framhaldsskóla fer um helmingur í frekari menntun sem er mun hærra en tæpa prósentið 
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sem komst þangað 1937. Þetta hlutfall hefur farið sífellt hækkandi með auknum fjölda 

plássa í háskólum landsins (Hendry, 2013, bls. 75–76).  

 

2.4.  Nútíminn 

Meðalmenntun einstaklinga í Japan í dag er fremur mikil samanborið við önnur lönd. 

Áhersla á mikilvægi menntunar í starfsleit og samfélaginu öllu spilar þar stóran þátt. 

Japanir ná þessari menntun einnig á frekar fáum árum ef miðað er við önnur OECD 

lönd. OECD er samband 35 landa sem einkennast af áherslu á lýðræði og frjálst 

markaðskerfi og hefur í röðum sínum flest ríkustu lönd heims. Japanska menntakerfið er 

þó ekki bara að reyna að koma nemendum í gegnum námið eins hratt og mögulegt er 

heldur er það einnig að ná töluverðum árangri í kennslunni ef horft er til alþjóðlegra 

kannana eins og PISA, eða Programme for International Student Assessment, sem 

verður rætt um betur í næsta kafla (OECD Better Life Index, 2015). Í dag geta Japanir 

valið úr fjölda skólastofnana þegar þeir koma upp á háskólastig, bæði einka- og 

ríkisrekinna og jafnvel skóla sem eru sérhæfðir í undirbúningi fyrir vissar starfsstéttir. 

Almennt þurfa þó nemendur að fara í gegnum inntökupróf til þess að komast inn í þessa 

skóla, ekki ósvipað því fyrirkomulagi sem var á Meiji tímabilinu. Þessi próf geta verið 

miserfið en því vinsælli og fínni sem skólarnir eru, því erfiðari eru prófin. Þetta gerir 

það að verkum að góðir skólar krefjast gríðarlegs undirbúnings af þeim sem ætla sér að 

komast í þá á meðan aðrir hleypa inn næstum hverjum sem sækir um (Sugimoto, 2010, 

bls. 124). Allt frá því að þessi próf voru sett upp fyrir yfir hundrað árum hafa þau verið 

talin örlagastund í lífi nemenda. Með því að ná inn í góðan háskóla var nemendum 

tryggð góð framtíð í þægilegu, vel launuðu starf. Þetta leiddi til mikillar áherslu á 

próftöku þegar nemendur fóru að nálgast þessi próf, sem hefur oft verið gagnrýnt bæði 

innanlands og utan (Bjork og Tsuneyoshi, 2005, bls. 620). Samfélagsbreytingar á 

síðustu árum hafa þó minnkað þessa áherslu á inntökupróf. Bæði hefur umsækjendum 

fækkað vegna sífelldrar fólksfækkunar í Japan og einnig er tengingin á milli góðs 

háskóla og góðs starfs hverfandi (Kazuyoshi, 2015).  

Japan tekst í dag á við miklar samfélagsbreytingar sem fylgja fækkandi 

fæðingum, hækkandi meðalaldri og þeim aragrúa vandkvæða sem koma upp á 
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yfirborðið í tengslum við þetta. Skólakerfið er engin undantekning og jafnvel má segja 

að það séu ekki margar stofnanir sem hafa orðið fyrir eins miklum breytingum og skólar 

í Japan vegna þeirra þjóðfélagsbreytinga sem landið er að fara í gegnum. Þessi fækkun 

nemenda veldur því að heilu skólarnir tæmast og mikið hefur verið um að skólar loki 

eða sameinist. Tómar kennslustofur eru opnaðar fyrir almenning og jafnvel heilu 

skólarnir breytast í elliheimili fyrir vaxandi fjölda eldri borgara (Ishikida, 2005, bls. 53). 

Grunnskólar í Japan voru 24.945 árið 1980 en árið 2015 voru þeir orðnir 20.601 

(MEXT, 2016). Þetta þýðir að síðan 1980 hefur grunnskóli lokað í Japan þriðja hvern 

dag að meðaltali. Háskólar hafa þó verið undantekningin í þessari þróun en vaxandi 

hlutfall fólks sem fer í háskóla er meira en nægt til þess að koma á móti fækkandi 

heildarfjölda.   
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3. Alþjóðlegur samanburður menntunar og PISA 

 

PISA, eða Programme for International Student Assessment, er könnun gerð á vegum 

OECD. Hún skoðar lesskilning nemenda við 15 ára aldur, stærðfræði- og vísindalæsi. 

Þessi aldur er valin vegna þess að í flestum löndum er skyldunámi að ljúka við 15 ára 

aldur og því er hægt að skoða hvaða þekkingu nemendur taka að lágmarki með sér út í 

lífið (Menntamálastofnun, 2016, bls. 6). Þótt að könnunin taki ekki á öllum 

viðfangsefnum skóla er talið að hún gefi hugmynd um hversu vel nemendur eru 

undirbúnir til að takast á við áskoranir lífsins, þá með hliðsjón af mikilvægi læsis í 

nútímasamfélögum. Könnunin skoðar ekki bara hvort nemendur geti munað þá 

þekkingu sem þeir öðluðust í gegnum skólagöngu sína heldur einnig hversu vel þeir 

geta nýtt hana við mismunandi aðstæður og hvort þeir geti beitt henni rétt. 

Þeim löndum sem taka þátt í könnuninni hefur farið fjölgandi og árið 2015 voru 

þau 72 samtals (OECD, 2016b, bls. 3). Úr þessum 72 löndum tóku yfir hálf milljón 

nemenda þátt í könnuninni. PISA könnunin gefur einstakt tækifæri til þess að fá 

upplýsingar og yfirsýn yfir stöðu menntunar í löndum heimsins vegna þess hve stór og 

umsvifamikil hún er (OECD, e.d.). Útkoma úr könnuninni er langt frá því að vera 

lýsandi fyrir allt menntakerfið þar sem að hún skoðar einungis lítinn hluta þess en hún 

getur samt gefið hugmynd um þennan takmarkaða hluta sem vissulega er mikilvægur í 

menntun allra landa í því alþjóðasamfélagi sem Ísland er partur af.  

Áhrif frá PISA má finna í breytingum í menntastefnum þeirra landa sem taka 

þátt og jafnvel í löndum sem ekki taka þátt. Menntakerfi í löndum sem skora hátt í PISA 

eru grandskoðuð til þess að finna hvað býr að baki árangri þeirra og hvernig hægt er að 

nýta það annars staðar. Það þýðir þó ekki að horfa megi eingöngu á niðurstöður PISA 

þegar verið er að ákvarða stefnubreytingar í menntun. PISA er ekki án galla og á 

undanförnum árum hefur könnunin verið gagnrýnd af mörgum. PISA leggur ekki 

heildarmat á skólakerfi þeirra landa sem taka þátt en skoðar frekar vissan hluta 

menntunar sem talinn er hafa mikil áhrif á árangur einstaklinga seinna meir. Því er ekki 

hægt að segja að landið sem lendi hæst í PISA hafi endilega besta menntakerfið, það eru 

mun fleiri þættir sem spila inn í það (Pons, 2011, bls. 545–547 ). Einnig er alltaf 
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spurning um hversu vel spurningar geta flakkað á milli landa án þess að ýmsir 

menningarlegir og samfélagslegir þættir hafi áhrif á merkingu þýðingar hverju sinni. 

Sama spurningin getur verið miserfið bara eftir því á hvaða tungumáli hún er skrifuð. 

PISA getur þrátt fyrir þetta gefið löndum vísbendingar um hvar sé hægt að gera betur og 

hvernig menntakerfið þróast á milli ára. 

Ísland er auðvitað eitt þeirra landa sem taka þátt í PISA og hefur gert það síðan 

árið 2000. Þegar árangur Íslands í PISA er skoðaður sést að nemendum hér á landi hefur 

hrakað síðasta áratuginn í læsi á stærðfræði og náttúruvísindi. PISA könnunin sem gerð 

var árið 2015 sýndi að Ísland var neðst Norðurlandanna og töluvert fyrir neðan meðaltal 

OECD. Árið 2015 áttu 22% íslenskra nemenda erfitt með að lesa sér til gagns en þeir 

voru 15% árið 2000. Könnunin sýndi einnig að nemendur utan höfuðborgarsvæðisins 

stóðu sig almennt verr en þeir innan þess (Menntamálastofnun, 2016, bls. 2–3).  

Aftur á móti er Japan eitt af þeim löndum sem stendur sig best í PISA 

könnunum. Landið má yfirleitt finna í efstu sætunum í öllum þremur flokkunum sem 

mældir eru. Ýmsar ástæður eru taldar bak við árangur þeirra í menntun. Til dæmis er 

aðgengi að menntun jafnan óháð samfélagslegum aðstæðum eins og fjárhag og stétt. 

Einnig er mæting nemenda mjög góð, um 2% nemenda sögðust hafa sleppt degi úr skóla 

í síðustu tveimur vikunum fyrir könnunina árið 2015, en meðaltalið í OECD löndunum 

var um 20% (OECD, 2016a, bls. 1). Næstu kaflar munu fara í ýmsa þætti skólastarfs í 

Japan og hvernig þeir eru frábrugðnir því starfi sem á sér stað á Íslandi. 
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4. Starfsemi innan japanska skólakerfisins 

 

4.1.  Japanska skólaárið 

Japanska skólaárið er aðeins öðruvísi en það íslenska, sem hefst yfirleitt í ágúst eða 

september og er skipt í tvær annir sitt hvorum megin við áramótin. Í Japan hins vegar er 

það almennt reglan að skólaári grunnskóla sé skipt í þrjár annir og upphaf skólaársins sé 

í apríl. Dæmigert skólaár gæti því verið á þann hátt að fyrsta önnin næði frá apríl til júlí, 

svo væri haft sumarfrí í júlí og ágúst. Önnur önnin væri svo frá september til desember 

og tveggja vikna vetrarfrí frá jóladegi til 7. janúar. Síðasta önnin næði svo frá janúar til 

mars og að lokum tveggja vikna vetrarfrí á mánaðamótunum mars og apríl (MEXT, 

2015, bls. 26–28). Það má sjá á þessu að japanskir nemendur eru líka mun lengur í skóla 

á hverju ári en íslenskir, enda japanskir grunnskólar með 200 daga af kennslu á ári 

(Ness og Lin, 2015, bls. 425, 543). Frá því að skólaárið var lengt árið 2001 hafa 

íslenskir skólar hins vegar haft 180 kennsludaga á ári, 20 færri en í Japan (Stjórnarráðið, 

2012). Ofan á það að hafa styttri frí hafa sumir aðilar haft áhuga á að koma aftur á 6 

daga skólaviku en fyrir árið 2002 var skóli á laugardögum í skólum landsins („Japan 

consideres 6-day school week[...]“, 2013). Í dag eru enn einkaskólar sem kenna á 

laugardögum þó allir almenningsskólar hafi hætt því og halda því sumir fram að þetta 

skapi ójöfnuð í menntakerfinu.  

Japanska skólastarfið er mjög fastskorðað af yfirvöldum. Allir nemendur hefja 

nám á sama degi og hafa sama skóladagatal. Námsefnið er sett upp á rökrænan og 

flæðandi hátt þannig að þekkingin byggist upp í gegnum árin en gefur lítinn 

sveigjanleika. Allir skólar eru skyldaðir til þess að nota sömu bækurnar og þó þær séu 

oft þynnri en samsvarandi bækur á vesturlöndum þá þurfa kennarar að fara í gegnum allt 

efni bókarinnar til þess að tryggja að allir nemendur, óháð skóla, fái sömu menntunina 

(Taylor og Taylor, 2014, bls. 353). Þeir sem dragast aftur úr geta lent í vandræðum með 

ósveigjanleika menntakerfisins sem getur haft umtalsverð neikvæð áhrif á líf þeirra 

seinna meir, en almennt er ekki hægt að komast aftur inn í menntakerfið eftir að 

ákveðnum aldri er náð. Til þess að reyna að tryggja jafnan aðgang að menntun eru 

kennarar einnig látnir skipta reglulega um skóla til þess að ákveðnir skólar hafi ekki 
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aðgang að mun betri kennurum en aðrir. Þó er hægt að finna töluverðan mun á árangri 

nemenda eftir skólum (Ishikida, 2005, bls. 52). 

 

4.2.  Opinberar menntaáætlanir 

Ráðuneytið sem sér um menntunarkerfið í Japan er Ráðuneyti menntunar, menningar, 

íþrótta, vísinda og tækni og er oft kallað MEXT (e. Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology). MEXT sér um menntunaráherslur ríkisins og semur 

námskrár fyrir allt landið. Á nokkurra ára fresti koma fram áætlanir og námskrár sem 

eiga að upphefja japanska menntakerfið og taka á þeim vandamálum sem hafa komið 

upp. Árið 2013 kom MEXT með nýja grunnáætlun til þess að upphefja menntun í 

landinu. Þessi áætlun kom sem framhald af annarri áætlun sem var sett af stað árið 2006 

(MEXT, e.d.) og var ætlað að koma til móts við marvíslega erfiðleika í japönsku 

samfélagi. Helstu erfiðleikarnir liggja í breytingum sem hafa átt sér stað síðustu árin í 

Japan. Stöðugt minnkandi fólksfjöldi hefur haft áhrif á allar hliðar samfélagsins og 

menntun er auðvitað þar með talin. Breytingar í störfum hafa einnig áhrif. Fyrirtæki 

hafa fjarlægst lífstíðarráðningar, sem áður voru algengar, og atvinnuleysi hefur aukist. 

Alþjóðavæðingin heldur ótrauð áfram og veldur ýmsum áskorunum í japönsku 

samfélagi.  

Í áætlun MEXT er lögð áhersla á sjálfstæði, samvinnu og sköpun nemenda. Til 

þess að framfylgja þessum áherslum eru lagðar fram fjórar stefnur fyrir menntun, átta 

markmið til þess að mæla árangur þeirra og þrjátíu aðgerðir til að styðja við áætlunina. 

Fyrsta stefnan er að þróa með nemendum þá hæfileika sem teljast nauðsynlegir fyrir líf 

þeirra og framtíð. Markmiðin hér eru að nemendur þrói með sér lífslöngun sem drífur 

þau áfram í gegnum lífið og að nemendur öðlist nauðsynlega hæfileika til þess að leysa 

öll vandamál sem þau lenda í. Einnig eiga nemendur að getað haldið áfram að þróa 

hæfileika sína eftir skólagöngu og vera sjálfstæð samfélagslega og starfslega. Næsta 

stefna snýr að uppbyggingu mannauðs fyrir bjartari framtíð með því að auka hlutfall 

háskólamenntaðs fólks og betri árangri í enskukunnáttu (MEXT, 2013, bls. 3). Þriðja 

stefnan felur í sér uppbyggingu öryggisneta fyrir nemendur sem eiga á hættu á að verða 

eftir með því að tryggja menntunartækifæri fyrir alla sem hafa áhuga á þeim og að 
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námsumhverfið sé öruggt fyrir alla. Síðasta stefnan leggur áherslu á uppbyggingu 

sambanda og virkra samfélaga til þess að búa til samfélag sem styrkir fólkið sem getur 

þá á móti styrkt samfélagið (MEXT, 2013, bls. 4). 

Á Íslandi er það Mennta- og menningarmálaráðuneytið sem gefur út 

aðalnámskrár sem mynda þann ramma sem skólar landsins vinna innan. Nýjasta 

aðalnámskrá grunnskólanna hérna á Íslandi kom út árið 2011. Á sama tíma komu einnig 

út aðalnámskrár fyrir leikskóla- og framhaldsskólastig en allar eiga þær sameiginlegan 

upphafskafla. Þar eru útlistuð nokkur atriði sem á að samþætta almennt í alla menntun 

hér á landi. Þetta eru grunnþættir menntunar og eru þeir sex talsins: Læsi, sjálfbærni, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). Þessir grunnþættir mynda kjarna 

aðalnámskrárinnar. Læsi er hér í almennum skilningi orðsins en að vera einungis læs á 

bækur er ekki nægjanlegt í samfélaginu í dag, þótt það sé enn vissulega mjög mikilvægt. 

Miðlarnir sem við þurfum að vera læs á eru margir og nemendur þurfa að læra að lesa, 

skapa og bregðast við þeim upplýsingum sem þeir fá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18–19). Sjálfbærni snýst um málefni sem taka á 

samspili einstaklinga við samfélag og umhverfi. Vaxandi áhersla er lögð á verndun 

umhverfisins samhliða þeirri vakningu sem á sér stað í umhverfismálum og eru 

menntastofnanir engin undantekning. Sjálfbærni er almennt skilin sem vilji til þess að 

skila landinu af okkur í jafn góðu ástandi og við fengum það og til þess er mikilvægt að 

við vitum öll hvaða áhrif gjörðir hvers einstaklings hafa á umhverfið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 20). Lýðræði og mannréttindi mynda grunn 

samfélagsins og er því mikilvægt að allir nemendur skilji hvernig þeir geti mótað 

samfélagið og hvaða réttindi þeir hafa (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

21). Jafnrétti er talið ein forsenda þess að lýðræði geti virkað í samfélagi. Í 

lýðræðiskennslu er áhersla lögð á að nemendur skilji hvernig mismunandi félagsstaða 

og umhverfi getur haft áhrif á líf einstaklinga og hvaða afleiðingar fordómar og 

mismunun geta haft í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 22). 

Heilbrigði og velferð nemenda er mikilvæg fyrir jákvætt skólastarf og nemendur þurfa 

að byggja upp venjur sem styrkja þá líkamlega og andlega (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Síðasti grunnþátturinn í aðalnámskránni er 
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sköpun en hún felur í sér að virkja ímyndunarafl nemenda og fá þá til að vinna með það 

sem þeir læra í skólanum og nota það til að skapa eitthvað nýtt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 24). Þessir grunnþættir mynda aðaláherslur 

skólastarfsins en einnig er nákvæmari umfjöllun um skólastarfið þar sem farið er í 

markmið og viðmið í hverju fagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 84–

232.  

 

4.3.  Kennaramenntun 

Í Japan er kennarastarfið virðuleg staða og laun reynslumikils kennara eru talsvert hærri 

en sést að meðaltali í OECD löndum. Upphafslaunin eru aðeins lægri en meðaltal í 

OECD löndum, $27996 á móti $31687 árið 2009, en eftir nokkur ár af reynslu taka þeir 

fram úr og hámarkslaunin eru allmikið yfir meðaltali OECD landa. Í Japan fær kennari á 

toppi launaskalans $62442 en á móti er meðaltalið $51317 í OECD löndum, miðað við 

tölur frá 2009 (NCEE, 2017). Há laun, auk þeirrar virðingar sem hlýst af því að vera 

kennari, veldur því að aðsókn í kennarastöður er mikil og á hverju ári þarf að neita 

meirihluta þeirra sem sækja um stöður (Numano, 2010, bls. 8). Rannsóknir á PISA 

könnunum benda til þess að lönd sem borga reynslumiklum kennurum vel hafa 

tilhneigingu til þess að ganga vel á prófunum á meðan byrjunarlaun nýrra kennara 

virðist hafa minni áhrif (Akiba, Chiu, Shimizu og Liang, 2012, bls. 171).  

Framtíðarkennarar hafa úr mörgum skólum að velja en yfir 70% menntastofnana 

á efri menntunarstigum bjóða upp á einhverja kennaramenntun. Ef umsóknir og 

ráðningartölur hjá kennurum eru skoðaðar þá sést að árið 2009 sóttu 113.477 manns um 

kennarastöðu í grunn- og miðskólum landsins en aðeins 19.112 voru ráðnir. Þetta þýðir 

að tæplega 17% þeirra sem að sækja um stöðu sem kennari á þessum stigum fá starf 

(Numano, 2010). Kennarastarfið hefur ekki alltaf verið eftirsótt en í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar var töluverður skortur á kennurum. Viðbrögð stjórnvalda voru að 

greiða kennurum 30% hærri laun en öðru opinberu starfsfólki. Þó að þetta bil hafi 

minnkað í gegnum árin eru kennarar enn í dag með hæstu launin á meðal opinberra 

starfsmanna (NCEE, 2017). Kennarastarf er talið frekar stöðug staða og efnahagslegur 
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og samfélagslegur óstöðugleiki í Japan síðustu árin hefur gert öll störf sem teljast stöðug 

aðlaðandi fyrir þá sem eru í atvinnuleit.  

Þetta er næstum algjör andstæða við það ástand sem ríkir hérlendis þar sem 

margir skólar lenda í vandræðum á hverju ári við að reyna að ráða til sín nægilega 

marga menntaða kennara (Bergljót Baldursdóttir, 2017). Aðsókn í kennaramenntun fer 

minnkandi og ef engu er breytt munu Íslendingar þurfa að berjast við alvarlegan skort á 

menntuðum kennurum á næstu árum (Ríkisendurskoðun, 2017, bls. 3). Ákvörðunin sem 

tekin var árið 2011 um að setja kröfu um meistarapróf fyrir grunnskólakennararéttindi, 

og þannig breyta lengd námsins frá þremur árum upp í fimm, á vafalaust stóran þátt í 

þessari fækkun en einnig hafa kennaralaun og starfskjör stéttarinnar áhrif á aðsókn í 

námið (Ríkisendurskoðun, 2017, bls. 19). Meðalaldur kennara fer sífellt vaxandi og 

nýliðunin nær ekki að halda í við þörfina á nýjum kennurum. Augljóst er því að það þarf 

að laða fleiri að kennarastarfinu. 

 

4.4.  Starfsumhverfi kennara 

Mörg lönd lenda í vandræðum með að halda kennurum í starfi fyrstu árin. Hérna á 

Íslandi er talið að einungis um helmingur menntaðra grunnskólakennara starfi við 

kennslu í skólum landsins (Ríkisendurskoðun, 2017, bls. 22). Svipað má sjá í mörgum 

öðrum löndum en í Japan virðast kennarar haldast betur í starfinu. Árið 2006 var 

brottfall kennara á fyrsta ári kennslu aðeins 1,35%. Meirihluti japanskra kennara eru 

karlar, ólíkt því sem má sjá í mörgum öðrum löndum (OECD, 2013, bls. 2). Þær leiðir 

sem Japanir nota til þess að halda í kennara sína eru augljóslega gagnlegar í umræðunni 

á Íslandi þar sem eitt stærsta vandamál íslenska skólakerfisins er að fá til sín nýja 

kennara og svo halda þeim starfandi í skólum landsins. 

Þótt að kennari á Íslandi og kennari í Japan séu að sinna sama starfi getur verið 

mjög mismunandi hversu miklum tíma þeir eyða í hvern þátt starfsins og einnig hversu 

mikið þeir vinna í hverri viku. Meðalkennari í Japan vinnur mun lengur en kennarar í 

flestum öðrum löndum. Árið 2014 vann meðalkennari í miðskóla í Japan um 53,9 

klukkustundir á viku en meðaltalið í OECD löndunum er 38,3 klukkustundir. Þeir eyða 
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þó einungis 17,7 klukkustundum í kennslu en meðaltal OECD er 19,3 klukkustundir 

(Ahn, 2016, bls. 421). Augljóst er því að kennarar í Japan eyða miklum tíma í annað en 

kennslu. Alveg eins og sést hér á Íslandi þá er hlutverk kennara í Japan að verða sífellt 

breiðara. Ekki einungis eiga þeir að sjá um kennslu nemenda heldur eru þeir einnig 

ráðgjafar fyrir nemendur í erfiðleikum, umsjónarmenn á sameiginlegum svæðum, 

verndarar sem tryggja öryggi barnanna, uppalendur og margt fleira. Kennslan sjálf 

verður sífellt minni hluti starfsins. Líf kennara í Japan er þó langt frá því að vera 

fullkomið. 

Mikil yfirvinna einkennir kennarastarfið, eins og má sjá í meðalvinnutíma 

kennara. Þetta álag hefur neikvæð áhrif á kennarana enda hafa veikindaleyfi vegna 

andlegra veikinda orðið algeng á síðustu árum. Í mörgum vinnustéttum í Japan er 

yfirvinna algeng en rannsóknir hafa sýnt að margskonar heilsuvandamál má tengja við 

mikla yfirvinnu (Bannai, Ukawa og Tamakoshi, 2015, bls. 457). Meirihluti japanskra 

kennara virðist þó vera ánægður með starfið, þó megi finna mun á starfsánægju á milli 

mismunandi skóla (Matsuoka, 2015, bls. 42–43). Ekki allir kennarar starfa í 

hefðbundum skólum en í Japan er mikill markaður fyrir aukakennslu á formi kvöld- eða 

helgarskóla. 

 

4.5.  Nám utan venjulegrar skólagöngu 

Stór meirihluti japanskra barna fer í gegnum opinbera grunnskóla en þó eru margir 

foreldrar sem telja þá menntun ekki næga og sækja í juku, einkarekna skóla sem bjóða 

nemendum að sitja tíma hjá kennurum utan venjulegs skólatíma. Samkeppni í 

inntökuprófum og takmarkað pláss í háskólum hefur gert það að verkum að mikil 

eftirsókn er í leiðir til þess að bæta líkur nemenda til þess að komast í gegn, en það að 

komast í gegnum góðan háskóla næstum tryggði einstaklingum gott starf í framtíðinni. 

Með fækkun umsækjenda í háskóla hefur það orðið auðveldara að komast inn en þó 

háskólamenntun opni enn þá fyrir marga starfsmöguleika nær hún í flestum tilfellum 

ekki að tryggja einstaklingum góð störf. Um tveir þriðju japanskra karlmanna sem 

fæddir voru á milli 1971 til 1975 fóru á einhverjum tímapunkti í gegnum einhvers konar 

aukaskóla og árið 2007 voru 26% grunnskólanema og 54% miðskólanema í aukaskóla 
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(Sugimoto, 2010, bls. 131–132). Sérstaklega þegar kemur að menntun í framhaldi af 

skólaskyldunni, þ.e.a.s. framhaldsskóla og háskóla, hefur í gegnum tíðina skipt miklu 

máli að komast inn í réttu skólana, jafnvel meira en hvernig námið í skólunum á eftir að 

ganga. Því gera foreldrar allt sem þeir geta til þess að tryggja að barnið þeirra komist 

sem lengst. Þar sem að þessir skólar eru einkareknir, og kosta því töluverðan pening, 

mynda þeir ákveðið bil á milli barna sem koma úr mismunandi stéttum.  

Þessir skólar eru margskonar. Sumir bjóða upp á einkakennara sem koma á 

heimili nemendanna, sumir bjóða hóp inn á heimili kennarans og enn aðrir eru með 

kennslustofur þar sem tugir nemenda læra undir handleiðslu kennara. Kennararnir sjálfir 

geta svo verið mismunandi. Húsmæður sem langar að bæta aðeins við tekjur heimilisins 

án þess að finna sér venjulegt starf, háskólanemar sem vinna samhliða náminu, 

menntaðir kennarar og einstaklingar með enga menntun eða reynslu við kennslu eru allt 

manngerðir sem má finna í þessum aukaskólum (Entrich, 2015, bls. 193–195; 

Sugimoto, 2010, bls. 172). Þrátt fyrir það hversu margir nemendur fara í þessa skóla 

hafa takmarkaðar rannsóknir verið gerðar á þeim og litlar kröfur eða eftirlit skipulagt í 

kringum þá (Lowe, 2015, bls. 26–27).   
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5. Kennsla í japönskum skólastofum 

 

Mikilvægasti hluti skólastarfsins er að öllum líkindum kennslan sem á sér stað í 

skólastofunum. Kennsla er ekki einfalt starf og kennarar þurfa að búa sig vel undir 

hvern tíma. Hvort sem það er viðfangsefnið, kennsluaðferðir, skólabækur, námsgögn 

eða námsmat þá hafa kennarar margt sem þarf að ákveða og útfæra. Mismunandi fög 

krefjast breytilegra kennsluaðferða og markmiða og mismunandi lönd nálgast kennsluna 

hvert á sinn hátt. Þegar kannað er hvernig Japan nær árangri sínum er því nauðsynlegt 

að skoða hvernig kennslan sjálf á sér stað. 

 

5.1.  Stærðfræði 

Japönsk skólabörn hafa lengi staðið sig vel í alþjóðlegum könnunum á stærðfræði og 

því ætti það ekki að koma á óvart að margar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim 

aðferðum sem beitt er við stærðfræðikennslu í Japan. Stærðfræðikennsla hefst strax í 

fyrsta bekk grunnskólans og þegar skólaskyldunni er lokið ættu allir nemendur að hafa 

farið í gegnum minnst 1500 klukkustundir af stærðfræðinámi. Á fyrstu árunum eru það 

kennarar með almenna kennslumenntun sem sjá um stærðfræðikennsluna en þegar 

nemendurnir verða eldri og námsefnið kröfuharðara fara sérmenntaðir 

stærðfræðikennarar að taka við kennslunni (Li og Lappan, 2014, bls. 82–83). 

Árangurinn sem náðst hefur í Japan er afurð ýmissa þátta og er mun flóknari en gefst 

færi á að útskýra hér að fullu en farið verður í gegnum nokkra þætti til að útskýra hvað 

það er sem þeir gera öðruvísi en önnur lönd.  

Eitt atriði í japanskri stærðfræðikennslu sem er frábrugðið venjulegri kennslu hér 

á landi er að nemendur búa til verkefni þar sem ekki á að finna lausn á dæmi heldur 

frekar að búa til leið til þess að finna lausnina. Þetta er kallað hatsumon, eða spurning 

sem tekur á hugtaki (Doig, 2013). Til dæmis er í stað þess að láta nemendur fá dæmi þar 

sem þeir eiga að reikna 23 margfaldað með þremur, og fá út 69, fá nemendur þrjár raðir 

af punktum með 23 punkta í hverri röð og eru beðnir um að finna leið til þess að finna 

út heildarfjölda punktanna án þess að telja hvern og einn fyrir sig. Með því að láta 
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nemendur leita af leiðum til að finna lausnir frekar en lausnirnar sjálfar er hægt að fá þá 

til þess að hugsa betur um hvernig stærðfræðin virkar og hvernig hægt sé að tengja hana 

við raunveruleikann. Stærðfræðikennarar í Japan leggja áherslu á að örva 

stærðfræðilega hugsun nemenda sinna með því að láta þá nota þá þekkingu sem þeir 

hafa öðlast í að kanna vandamál sem hafa mörg möguleg rétt svör. 

Japanskar kennslubækur í stærðfræði eru einnig ólíkar þeim sem notaðar eru í 

mörgum vestrænum löndum. Þegar Amal Hussain Alajmi (2012) fór að bera saman 

bækur frá Japan, Bandaríkjunum og Kúveit sem voru hannaðar til þess að kenna 

nemendum brot kom það í ljós að bækurnar frá Japan voru þynnri en þær frá 

Bandaríkjunum og Kúveit. Japönsku bækurnar notuðu ekki endurtekningu í eins 

miklum mæli og höfðu meira samræmi í gegnum efnið. Japönsk börn byrja einnig 

seinna í því að takast á við brot en þar er talið að ungir nemendur eigi of erfitt með að 

skilja brot til þess að kennslan nái almennilegum árangri. Japanskar stærðfræðibækur 

virðast eyða hlutfallslega meira plássi í að útskýra efnið og sýnidæmi. Þá á móti fer 

minna pláss í óleyst dæmi sem ætluð eru fyrir nemendur að gera. Að meðaltali tóku 

leyst dæmi og útskýringar 81% af plássinu í japönskum skólabókum á móti einungis 

36% af plássinu í bókum sem notaðar voru í Bandaríkjunum (Fan, Zhu og Miao, 2013, 

bls. 638).  

Í heildina virðist stærðfræðikennsla í Japan snúast meira um að útskýra reglur og 

aðferðir og fá nemendur til þess að velta fyrir sér hvernig þær virka, frekar en að kenna 

þeim að leysa dæmi. Þó að endurtekning og vinna í reikningsbókum eigi sér vissulega 

stað í stærðfræðikennslu er spurning hvort að íslenskir nemendur gætu grætt á því að 

vinna meira með grunnreglur stærðfræðinnar. 

 

5.2.  Vísindi 

Þótt að árangur Japans í vísindum hafi verið góður þá hefur álit almennings í Japan á 

vísindunum verið sveiflukennt. Í framhaldi af seinni heimsstyrjöldinni var ósigur Japana 

tengdur við ónægar vísindalegar framfarir og sérstaklega í kjölfar þess að Hideki 

Yukawa vann Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði hafði almenningur í Japan mikinn áhuga á 
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framförum í vísindum og margir völdu að fara í háskólanám í vísindatengdum greinum. 

Á níunda áratugnum fór hins vegar áhugi fyrir námi í vísindagreinum að dvína og í 

kjölfar Tohoku jarðskjálftans árið 2011 hrundi álit almennings á vísindunum (Okamoto, 

2015, bls. 34). Þrátt fyrir að japanskir nemendur virðist almennt standa sig vel í 

vísindagreinum þá hafa skólayfirvöld lent í vandræðum með áhuga nemenda sem fer 

almennt minnkandi eftir því sem að þeir eldast og hafa því yfirvöld einbeitt sér að því 

að auka áhuga nemenda á vísindum (Okamoto, 2015, bls. 40). 

Upplýsingatækni hefur hefðbundið ekki verið partur af kennslu í grunnskólum í 

Japan og hafa því kennarar einnig verið takmarkað þjálfaðir í kennslu á forritun, 

tölvunotkun og öðru tengdu upplýsingatækni. Það hefur hins vegar verið að breytast á 

síðustu árum. Árið 2020 á forritun að vera orðin partur af kennslu í öllum japönskum 

skólum (Ohashi, 2017, bls. 129). Það verður þó ekki auðvelt að innleiða þessar 

breytingar því það þarf að þjálfa gríðarlegan fjölda kennara til þess að innleiða nýtt fag í 

skólana. Á grunnskólastiginu verður þetta sérstaklega vandamál þar sem kennarar þar 

kenna bekkjum frekar en vissum fögum og þurfa því um 400.000 kennarar að læra 

forritun og aðferðir við að miðla þeirri þekkingu (Kanemune, Shirai og Tani, 2017, bls. 

146). 

 

5.3.  Læsi 

Japan er með eitt af flóknari ritkerfum heimsins en til þess að geta lesið sér til gagns 

þurfa Japanir að kunna þúsundir mismunandi tákna. Læsi í Japan er þó með því hæsta 

sem þekkist og japanskir nemendur standa sig almennt vel í læsi í alþjóðlegum 

könnunum eins og PISA.  

Japanir hafa þrjú ritkerfi sem þeir nota til þess að skrifa í mismunandi tilfellum. 

Kanji er myndtáknróf sem tekið var frá Kína. Hvert tákn hefur ákveðna merkingu á bak 

við sig en oftast er ekki augljóst hvernig framburðurinn á því er. Til að gera málið enn 

flóknara eru flest tákn með fleiri en eina leið til þess að bera það fram og þarf því 

lesandi að vita hvernig á að lesa táknið eftir því samhengi sem það birtist í. Á móti eru 

hin tvö ritkerfin einfaldari að þessu leyti en hvert tákn í hiragana- eða katakanakerfinu 
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tákna eitt atkvæði og eru þannig beintengd við framburðinn, svipað og latneska stafrófið 

sem Íslendingar nota. 

Þegar nemendur koma í grunnskólann hafa þeir í mörgum tilfellum þegar lært 

hiragana og ná fljótt tökum á katakana (Uno o.fl., 2008, bls. 759). Kanji er svo kennt í 

gegnum alla skólagöngu nemenda. Táknin eru kennd í tíðniröð þannig að algengustu 

táknin eru kennd fyrst og svo smám saman farið í gegnum þau sem eru sjaldgæfari. 

Þegar nemandi er búin með fyrstu sex ár skólaskyldunnar á hann að kunna 1006 

mismunandi tákn en með því ætti hann að geta lesið 95% af japönskum textum (Paxton 

og Svetenant, 2014, bls. 90). Náminu er þó ekki lokið þar en kennsla á Kanji tekur í 

heildina 12 ár og nær því í gegnum allan framhaldsskólann, jafnvel þótt ekki sé skylda 

að fara í gegnum hann. Því má segja að flestir Japanir séu að læra að lesa í gegnum allan 

skólaferilinn, sem er töluvert ólíkt því sem gert er á Íslandi. Þótt að íslenska skólakerfið 

sé vissulega að vinna með læsi í gegnum alla skólagönguna er meðalnemandi á miðstigi 

grunnskólans að mestu leyti læs á hvaða texta sem er. Þótt að japanskir nemendur eyði 

eins miklum tíma og þeir gera í að læra að lesa virðist það almennt ekki koma niður á 

öðrum greinum sem kenndar eru. Skólar á Íslandi hafa einmitt verið að leggja sívaxandi 

áherslu á að verja tíma í að lesa og hvetja nemendur til yndislesturs en lestur er ákaflega 

mikilvægur, ekki einungis fyrir flesta hluta skólastarfsins, heldur einnig í mörgum 

þáttum samfélagsins (Cecil, 2007, bls. 31 & 220). 

 

5.4.  Enska 

Skólar í Japan hafa náð góðum árangri í ýmsum fögum en enskukennsla hefur í gegnum 

tíðina verið til vandræða (Ryan, 2009; Nishino og Watanabe, 2008). Japanskir 

nemendur hafa venjulega lokið 6 árum af enskunámi við lok framhaldsskólagöngu en 

þrátt fyrir það eiga þeir almennt erfitt með að halda uppi samræðum á ensku og eru á 

eftir öðrum Asíulöndum í notkun á ensku (Hosoki, 2011, bls. 199). Enskukunnátta er 

mikilvæg í mörgum hlutum samfélagsins, þá sérstaklega þeim sem snúa að 

alþjóðasamfélaginu. Því hafa japönsk yfirvöld reynt að breyta kennslunni, sem 

einkenndist af próftöku og skriflegri notkun málsins, þannig að Japanir verði færari í því 

að tjá sig á ensku (Butler og Iino, 2004, bls. 25–27). 
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Árið 2011 ákváðu yfirvöld að byrja enskukennslu fyrr í skólum og færðist hún 

því niður í grunnskólana. Það var þó einfaldara sagt en gert. Margir kennarar höfðu 

takmarkaða hæfni í ensku og töldu því sig óhæfa í því að kenna tungumálið. Jafnvel 

með notkun á góðu kennsluefni og bókum var erfitt fyrir þá að kenna ensku þannig að 

nægilegur árangur myndi nást hjá nemendum. Partur af þessum breytingum var að setja 

ensku inn í kennaranámið en auðvitað gerði það takmarkað fyrir þá kennara sem voru 

þegar í skólum landsins (Fennelly og Luxton, 2011). Álag í starfi og skortur á stuðningi 

frá skólakerfinu gerði það að verkum að margir kennarar áttu í miklum erfiðleikum með 

að bæta enskukunnáttu sína. Yfirvöld einbeittu sér frekar að því að koma ýmsum bókum 

og hjálpartækjum til kennara frekar en að bæta kunnáttu kennaranna sjálfra, þrátt fyrir 

að kennarar hafi verið mjög óöryggir í því að fara að kenna ensku (Sasaki, 2014). Áhugi 

nemenda virðist þó vera til staðar og með vaxandi öryggi kennara í enskukennslu er 

líklegt að árangur Japana í ensku muni aukast. 
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6. Rannsóknarkennslustundir í starfi kennara 

 

6.1.  Hvað er rannsóknarkennslustund? 

Eitt af því sem að hefur gert kennslu frábrugðna í Japan en í öðrum löndum er kerfið 

sem notað er við að þróa þar árangursríka kennsluhætti. Kennsla hefur lengi verið séð 

sem órannsakanlegt fyrirbæri. Fjölbreytileikinn í aðstæðum, einstaklingum og 

stofnunum var of mikill til þess að einhvers konar niðurstöður væru nothæfar í mörgum 

mismunandi kennslustofum. Rannsóknarkennslustundir eru aðferð sem kennarar í Japan 

hafa beitt við þróun kennsluaðferða og er verkfæri fyrir kennara til þess að halda áfram 

kennaramenntun sinni að námi loknu. Hún er þó ekki einungis notuð í Japan í dag 

heldur hefur hún breiðst út um allan heiminn og hefur jafnvel verið tilraunastarfsemi 

með þær hérna á Íslandi. 

Rannsóknarkennslustundir eru hannaðar til þess að gera kennurum kleift að meta 

árangur mismunandi kennsluaðferða í samvinnu með samkennurum sínum. Aðferðinni 

er skipt niður í nokkur mismunandi skref. Í upphafi koma kennararnir saman og 

skipuleggja í sameiningu kennslustund sem tekur fyrir ákveðið viðfangsefni. Við 

skipulagninguna nota þeir þá reynslu og þekkingu sem þeir hafa safnað í starfinu og þar 

með þjónar þetta skref einnig þeim tilgangi að dreifa á milli kennara þekkingu og 

upplýsingum. Þegar skipulagningunni er lokið er kennslustundin notuð á nemendur og 

kennararnir skipta með sér verkum, sumir kenna og aðrir fylgjast með. Kennararnir 

skoða hvernig nemendurnir bregðast við kennslunni, hvar þeir lenda í vandræðum, 

hvaða spurningar koma upp og hvað gengur vel. Kennararnir safnast svo aftur saman og 

fara yfir niðurstöðurnar. Þær eru svo notaðar til þess að betrumbæta kennslustundina og 

hún svo notuð aftur. Svona gengur þetta þar til kennslustundin telst ná öllum 

markmiðum og þá er hægt að taka næsta viðfangsefni fyrir (Dudley, 2013, bls. 108). 

Þessi aðferð þjálfar kennara í að nota fræðilega orðræðu og samskiptahæfileika 

til þess að þeir geti fært rök fyrir því af hverju þeir vilja gera ákveðna hluti í 

skipulagningu kennslustundarinnar. Einnig fá þeir tækifæri til að læra af og kenna 

samkennurum sínum. Það getur sérstaklega hjálpað nýjum kennurum að koma sér fyrir í 
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starfinu en einnig eldri kennurum að læra nýjustu kenningarnar frá ferskum 

kennaranemum. Rannsóknarkennslustundir geta að auki verið gagnlegar í 

kennaranáminu sjálfu en það hjálpar verðandi kennurum að hugsa vel um allt sem fer 

fram í kennslustofunni og gefur þeim tækifæri á að lenda í vandamálum í vísindalegu 

umhverfi þar sem afleiðingarnar eru takmarkaðar. Þær gefa einnig tækifæri á 

tilraunastarfsemi sem gæti verið erfitt að framkvæma sem stakur kennari í daglegu 

starfi. Á móti kemur auðvitað að kennararnir eru á sama tíma ekki að kenna þeim 

nemendafjölda sem þeir væru venjulega með en ef allt gengur eftir næst nægur árangur 

hjá þeim til þess að réttlæta þann tímabundna missi í afköstum.  

  

 

6.2.  Árangur og takmarkanir 

Upphaf rannsóknarkennslustunda á Vesturlöndum er oft rakið til bókar eftir James W. 

Stigler og James Hiebert (1999) titlaða The teaching gap: Best ideas from the world‘s 

teachers for improving education in the classroom. Þar var kafli tileinkaður 

rannsóknarkennslustundum og voru kennarar hvattir til þess að reyna að nota aðferðina. 

Aðferðin var einnig tekin fyrir á níundu ráðstefnu ICME, sem er alþjóðlegt samband 

stærðfræðikennara, og hefur aðferðin sérstaklega átt samleið með stærðfræðikennslu á 

Vesturlöndum.  

Rannsóknarkennslustundir hafa einnig galla sem þarf að vinna úr. Tími er 

eitthvað sem kennarar hafa af skornum skammti og því líklega erfitt að fá þá til að taka 

þátt í tímafrekum þróunarverkefnum nema að þeir fái stuðning frá skólastjórnendum við 

að létta álagið frá öðrum þáttum starfsins. Annað vandamál við notkun aðferðarinnar er 

uppbygging námssamfélagsins í kringum hana. Til þess að hægt sé að nota einhverja 

aðferð er nauðsynlegt að fá tækifæri til þess að kynnast henni og æfast í notkun hennar. 

Til þess að rannsóknarkennslustundir nái að koma sér inn í skólastarfið er nauðsynlegt 

að þjálfa upp einstaklinga sem hafa góðan skilning á aðferðinni og geta farið á milli 

skóla og kennt öðrum, ásamt því að skipuleggja tækifæri fyrir kennara að þjálfa sig í að 

beita aðferðinni (Hart, Alston og Murata, 2011, bls. 176–178). Þetta allt kostar auðvitað 
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mikinn tíma og peninga og er því líklegt að langt sé enn í almenna notkun 

rannsóknarkennslustunda hér á landi. 

Enn er mikil vinna eftir við það að aðlaga aðferðina mismunandi aðstæðum, 

fögum og samfélögum. Rannsóknarkennslustundir hafa haft yfir öld til að þróast í Japan 

og það mun taka töluvert átak að gera þær aðgengilegar kennurum annarra landa (Hart, 

Alston og Murata, 2011, bls. 1–3). Aðferðin hefur sérstaklega verið notuð við kennslu á 

stærðfræði á Vesturlöndunum en ekkert kemur þó í veg fyrir að aðferðin sé notuð við 

önnur fög.  

 

6.3.  Rannsóknarkennslustundir á Íslandi 

Eins og kom fram í upphaf þessa kafla hafa tilraunir með rannsóknarkennslustundir 

verið gerðar hér á landi. Ein slík var gerð í tengslum við áfanga kenndan við 

kennaradeild Háskóla Íslands en Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir 

(2012) fjölluðu um niðurstöður tilraunarinnar í grein sem gefin var út á Netlu árið 2012. 

Guðbjörg og Guðný höfðu byrjað að kynna kennaranema fyrir 

rannsóknarkennslustundum í námskeiðinu Stærðfræðikennsla og starfsþróun kennara 

sem kennt var í tengslum við síðasta vettvangsnám kennaranema á stærðfræðikjörsviði. 

Höfundarnir vildu skoða myndun námssamfélaga og í tengslum við það athuga hvort 

rannsóknarkennslustundir væru árangursrík leið til þess að skapa skilyrði fyrir þeirri 

myndun. 

Rannsóknin sem grein Guðbjargar og Guðnýjar (2012) lýsir var gerð á 

nemendum sem voru í námskeiðinu árin 2009 og 2010. Safnað var ýmiskonar gögnum 

til þess að rannsaka árangur aðferðarinnar. Minnisblöð, rýnihópaviðtöl, upptökur frá 

fundum, lokaverkefni og fleira var notað við rannsóknina. Í ljós komu fjögur 

meginþemu: Fagleg orðræða, hæfni til samstarf, nemendur og nám þeirra og áhersla á 

stærðfræðilegt inntak. 

Þegar nemarnir byrjuðu að vinna við rannsóknarkennslustundina fannst þeim 

skrítið að nota nokkrar vikur í að undirbúa eina kennslustund en þegar þeir fóru að 

komast dýpra inn í viðfangsefnið fóru þeir að skilja hvað það var margt sem þurfti að 

taka afstöðu til. Einnig fundu þeir út að þeir þurftu að hafa góðan skilning á fræðilegum 
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hugtökum til þess að geta rökstutt skoðanir sínar um ýmsa þætti kennslustundarinnar. 

Allir nemarnir þurftu að vera færir um að kenna kennslustundina sem þeir voru að 

undirbúa þannig að hver og einn þurfti að skilja allt sem fór í hana og samþykki allra 

þurfti að vera til staðar fyrir framkvæmdina. Þegar nemarnir komu saman aftur eftir að 

hafa kennt kennslustundina kom í ljós að jafnvel eftir að þeir töldu sig hafa náð 

sameiginlegum skilningi á kennslustundinni var áherslumunur á milli þeirra. Þegar leið 

á námskeiðið þróaðist fagleg orðræða kennaranemanna. Þeir bæði notuðu fleiri og fleiri 

fræðileg hugtök en einnig urðu umræður lengri. Nemarnir uppgötvuðu líka mikilvægi 

samstarfs í kennarastarfinu og við lok námskeiðsins sáu næstum allir sig sem 

þátttakanda í námssamfélagi með samkennurum sínum og fannst samvinna vera 

mikilvægur þáttur í kennarastarfinu. Töluverðan mun mátti einnig sjá í hvernig 

nemarnir töluðu um sína eigin nemendur en þeir settu fram mun nákvæmari mynd af 

þeim og tengdu greiningu sína á nemendunum og þekkingu á leiðum í kennslu sem rök í 

ýmsum ákvörðunum um kennsluna. Í gegnum rannsóknargögnin má endurtekið sjá 

hvernig nemarnir sjá mikinn ávinning af því að nota rannsóknarkennslustundir bæði í 

kennaranáminu og kennarastarfinu. 

Þrátt fyrir að töluverður árangur hafi náðst í þessari tilraun á notkun 

rannsóknarkennslustunda þá hefur lítið verið haldið áfram með að þróa þessa aðferð hér 

á landi. Nemendur þjálfuðu faglega orðanotkun, skildu betur hve margþætt 

kennarastarfið væri og bættu hæfni sína í samvinnu við aðra kennara. Námssamfélagið 

sem myndaðist var opið og jákvætt. Líklegt er að þessi reynsla eigi eftir að gagnast 

þeim í starfi seinna meir. Þessi rannsókn ætti að hvetja menntasamfélagið til þess að 

skoða innleiðingu aðferðarinnar í skólakerfið og vonandi á hún eftir að gera starf 

íslenskra kennara skilvirkara og auðveldara. 
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7. Einelti í japönskum skólum 

 

Þó að japanskir grunnskólar hafi náð miklum árangri í kennslu og alþjóðlegum 

könnunum eru þeir langt frá því að vera fullkomnir. Námsárangur er ekki eini tilgangur 

grunnskóla en félagslíf og almenn líðan nemenda er einnig veigamikill þáttur 

skólastarfsins. Einelti í skólum landsins hefur í gegnum tíðina verið gríðarlega alvarlegt 

vandamál og hefur mjög neikvæð áhrif á líðan nemenda sem birtist í þunglyndi, kvíða 

og jafnvel sjálfsvígum. 

 

7.1.  Saga og þróun eineltis í japönskum skólum 

Einelti er vandamál í grunnskólum Japans eins og í öllum öðrum löndum. Síðustu 

áratugina hefur Japan verið í stöðugri baráttu við einelti en í jafn fjölmennu landi og 

Japan er þessi vandi gríðarlega stór og virðist ekkert vera að hverfa. Árið 2006 voru um 

125 þúsund tilfelli af einelti tilkynnt, árið 2012 voru tilfellin tæplega 200 þúsund og 

2016 voru þau orðin yfir 320 þúsund. („Reports of school bullying in Japan rise to 

record high[...]“, 2017; „Reports of school bullying in Japan up 180%[...]“, 2013; 

Sugimoto, 2010, bls. 147). Þó þurfa hækkandi fjöldi tilkynninga ekki að þýða að 

vandamálið sé vaxandi en það getur líka verið afleiðing þess að skólar séu að bæta 

aðferðir sínar við að finna og tilkynna einelti. Vandamál eins og einelti eru í eðli sínu 

falin og erfitt getur því verið að fá heildarmynd af stærð vandans.  

Með þessu einelti fylgir auðvitað fjöldi félagslegra vandamála. Þunglyndi, 

skólakvíði og versnandi námsárangur eru dæmi um afleiðingar af einelti í skólum og 

ýmis sálræn vandamál geta fylgt börnum í gegnum lífið. Í alvarlegustu tilfellum enda 

þessi mál með sjálfsvígum en sjá má fylgni á milli japanska skólaársins og 

sjálfsmorðstíðni unglinga. Sjálfsvíg eru leiðandi orsök dauða japanskra ungmenna á 

aldrinum 10–19 ára en sjálfsmorðstíðni ungmenna nær hámarki við upphaf skóla, 8. 

apríl og 1. september, á meðan lægsta tíðnin er í kringum mánaðamót júlí og ágúst 

þegar skólahald liggur niðri (Matsubayashi, Ueda og Yoshikawa, 2016). 

Sjálfsmorðstíðni ungmenna í Japan er mjög há og þar sem um 91% sjálfsvígssbréfa lýsa 
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vandræðum í skóla er augljóst að það eru stór vandamál í japanska skólakerfinu sem 

þarf að vinna í (Peaslee, 2011, bls. 2). 

Einelti varð mikið umræðuefni í Japan um miðbik níunda áratugarins en árið 

1986 náði sjálfsvíg eins nemanda í áttunda bekk athygli allra í landinu. Síðustu átta 

mánuðina fyrir verknaðinn hafði þessi drengur lent í margskonar einelti af hálfu 

samnemenda sinna og kennara en síðasta mánuðinn mætti hann einungis 11 daga í 

skólann og lýsti í síðustu orðum sínum lífi sínu sem helvíti á jörðu (Kobayashi, 1999, 

bls. 4). Í framhaldi af þessum atburði lækkaði tíðni tilkynntra tilfella eineltis og 

augnaráð almennings leitaði annað (Smith, Kwak og Toda, 2016, bls. 73). Margir 

sérfræðingar töldu þó að þetta væri ekki raunveruleg minnkun eineltis heldur einungis 

breyting í eðli þess. Annað sjálfsmorð árið 1994 setti athyglina aftur á einelti í skólum. 

Aftur var það drengur í áttunda bekk en fjórir samnemendur hans höfðu lagt hann í 

einelti í tvö ár samfleytt og á þeim tíma kreist úr honum 1,1 milljón yena. Í kjölfarið 

fóru yfirvöld að rannsaka vandamálið og niðurstöðurnar staðfestu álit sérfræðinganna, 

einelti var enn þá stórt vandamál í skólum landsins (Kobayashi, 1999, bls. 5). Aftur 

reyndi menntakerfið að bregðast við vandanum með nýjum viðbragðsáætlunum og 

rannsóknum en vandamálið hélt áfram að vera til staðar og fjölmiðlafár var í kringum 

einelti um miðbik síðasta áratugar og í kringum árin 2011–2012, aftur vegna röð 

sjálfsmorða. 

Sjálfsvíg eru alvarlegasta birtingarmynd eineltis en einelti getur alið af sér 

fjöldann allan af vandkvæðum. Almenn vanlíðan, þunglyndi, skólakvíði og félagsfælni 

eru dæmi um afleiðingar af einelti. Afleiðingar eineltis í Japan eru ekki mikið 

frábrugðnar þeim í öðrum löndum. Jafnvel þó að eineltið endi ekki með sjálfsmorði 

hefur það alvarlegar afleiðingar á árangur nemenda í skóla og getur fylgt þolandanum í 

gegnum ævina í formi ýmissa sálrænna kvilla (Hilton, Anngela-Cole og Wakita, 2010, 

bls. 417). 
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7.2.  Birtingarmynd eineltis í Japan 

Einelti í Japan er annars eðlis en gengur og gerist á Vesturlöndunum. Þótt að vestræn 

gildi hafi haft mikil áhrif á Japan upp úr lokum seinni heimsstyrjaldarinnar þá lifa 

hefðbundnari japönsk gildi enn góðu lífi í samfélaginu. Áhersla á mikilvægi 

fjölskyldutengsla, virðing við þá sem eru eldri og mikilvægi álits annara hafa mikil áhrif 

á hegðun Japana. Sömu sögu er auðvitað að segja í skólum landsins. Í Evrópu er einelti 

helst munnlegt og líkamlegt ofbeldi þar sem gerandinn er oftast eldra barn eða einhver 

sem þekkir þolandann takmarkað (Morita, 1999, bls. 320–321). Í Japan er það hins 

vegar algengt að gerandinn sé í sama bekk og þolandinn eða tengdur honum á einhvern 

hátt. Þetta getur gert það að verkum að það verður erfiðara að taka eftir eineltinu en 

börn sem eru vinir einn daginn geta orðið gerandi og þolandi í einelti þann næsta og því 

geta kennarar átt erfitt með að skilja á milli leiks og eineltis (Morita, 1999, bls. 322). 

Eineltið birtist helst í andlegu ofbeldi eins og að skilja þolandann út undan eða hunsa 

hann algjörlega (Smith o.fl., 2016, 155–156).  

Einelti í Japan birtist líka á mismunandi hátt eftir kynjum. Í tilfellum þar sem 

stelpur eru gerendur er líklegt að einelti byrji sem andlegt ofbeldi af hendi nokkurra 

gerenda með því að skilja út undan eða beita munnlegu ofbeldi og í verri tilfellum er 

það allur bekkurinn sem tekur þátt. Sem dæmi var 14 ára stelpa sem skrifaði í 

dagbókina hjá sér að hún hafi verið skilin út undan af öllum bekknum síðan í 

grunnskóla og lenti oft í því að hlutum væri stolið frá henni. Í eitt skiptið var 

stílabókinni hennar stolið og svo seinna skilað með ýmsum blótsyrðum og 

niðurlægjandi ummælum um hana. Þessi stríðni leiddi svo af sér að hún mætti ekki í 

skóla í heilt ár (Akiba og Shimizu, 2013, bls. 70). Strákar eru hins vegar líklegri til þess 

að bæta við líkamlegu ofbeldi ofan á andlega ofbeldið og þjófnaðinn. 

Fórnarlamb eineltisins er í mörgum tilfellum einstaklingur sem á einhvern hátt 

blandast ekki inn í hópinn. Það að vera öðruvísi er litið á sem neikvæður eiginleiki og 

eineltið er þá séð sem nauðsynleg refsing til þess að fá einstaklinginn til þess að 

aðlagast og passa í hópinn (Mino, 2006, bls. 1). Hvort sem það er fötlun, fátækt eða bara 

það að koma nýr inn ef að þú ert frábrugðinn hópnum er mun líklegra að þú lendir í 

einelti. Það geta líka verið hlutir eins og að standa sig of vel í skóla eða hafa átt heima í 
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útlöndum (Yoneyama, 1999, bls. 169). Einelti er þannig að vissu leyti ferli til þess að 

eyða frávikum frá hópnum og koma í veg fyrir að einstaklingar víki ekki frá þeim 

reglum og hefðum sem eru til staðar, sama þótt afleiðingarnar geti verið neikvæðar. 

 

7.3.  Áætlanir til að vinna gegn einelti 

Það er ekkert einfalt mál að tækla eineltisvandamál í skólum og krefst þess að 

rannsóknir séu gerðar og kerfisbreytingar í kjölfar þeirra. Allt þetta kostar svo auðvitað 

gríðarlegar fjárhæðir. Rannsóknir á eineltisvandanum í Japan hafa í gegnum tíðina verið 

takmarkaðar og mikið af götum er í efninu sem er til (Smith o.fl., 2016, bls. 88). Þó hafa 

verið endurteknar tilraunir til þess að tækla vandann með mismiklum árangri. 

Í kjölfar athyglinnar sem einelti fékk á níunda áratugnum fóru yfirvöld í að 

rannsaka eineltisvandann og í kjölfarið voru settir ráðgjafar í skóla landsins til þess að 

hjálpa við að leysa vandann (Hosaka, 2005, bls. 291). Tilhneigingar kennara til þess að 

stjórna kennslustofum með strangri hendi, jafnvel með ofbeldi og ótta, voru einnig 

stöðvaðar og reynt að fá kennara til þess að hlusta á nemendur sína betur. Leiðir sem 

skólarnir höfðu verið að nota til þess að halda uppi aga hjá nemendum virtust skapa 

kjöraðstæður fyrir einelti. En eins og kom fram hér á undan virtust rannsóknir sýna að 

vandinn væri að hverfa og fór því athyglin annað, þvert á ráð sérfræðinga. 

Eitt af vandamálunum við einelti í Japan er hvernig kennarar, skólastjórnendur 

og yfirvöld hafa skilgreint einelti. Þegar einelti hefur verið á undanhaldi samkvæmt 

könnunum hefur það oftar en ekki verið það að skilgreiningin sem notuð er nær 

einfaldlega ekki yfir þá birtingarmynd sem eineltið hefur í skólum landsins. Enn í dag 

eru skólar að lenda í vandræðum með að tilfelli sem undir flestum skilgreiningum ættu 

að teljast sem einelti eru meðhöndluð eins og einfaldur ágreiningur („Survey finds[...]“, 

2018). 

Einelti í Japan er vissulega enn í dag stórt vandamál en yfirvöld í dag eru mun 

meðvitaðri um vandamálið og vinna hörðum höndum að því að koma böndum yfir það. 

Rannsóknir í Japan hafa til dæmis sýnt að það er nauðsynlegt að hugsa um allt 

skólaumhverfið þegar verið er að reyna að koma í veg fyrir einelti. Ekki er nóg að skoða 
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einstaklingana sem eru gerendur eða þolendur (Yoneyama og Naito, 2003, bls. 327). Í 

dag hefur einelti færst í auknum mæli yfir á rafræna miðla og á tíma samfélagsmiðla 

eins og Facebook, Instagram og Snapchat er orðið erfitt fyrir skóla að halda utan um 

þetta vandamál. Einelti er vandamál í öllu samfélaginu og því þarf allt samfélagið í 

heild sinni að sameinast um að stöðva það. 
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8. Samantekt 

Liður í því að skoða og betrumbæta okkar eigin menntakerfi verður að vera að skoða 

hvað önnur lönd eru að gera og hvernig það heppnast hjá þeim. Íslendingar horfa oft á 

nálæg lönd til samanburðar en þó er ekkert sem kemur í veg fyrir að geta horft lengra. 

Japan hefur almennt staðið sig vel í alþjóðlegum samanburði og þótt að landið sé að 

mörgu leyti ólíkt Íslandi þá eru líka ýmsir þættir sem eru sameiginlegir. Sérstaklega 

vegna þess hve rík vestræn áhrif voru í uppbyggingu japanska skólakerfisins er hægt að 

draga ýmsar línur á milli íslenska og japanska menntakerfisins. Ísland hóf 

nútímavæðingu skólakerfisins á svipuðum tíma og Japan auk þess sem löndin tvö 

innleiddu menntaskyldu með nokkurra ára millibili. Japan gefur okkur einnig innsýn í 

þá þróun sem fylgir fólksfækkun. Fólksfækkun er vandamál sem er fram undan hjá 

flestum löndum, þar á meðal Íslandi. Það að leysa þau ýmsu vandamál sem fylgja 

þessari þróun verður örugglega eitt af stærri áskorunum menntakerfisins á næstu 

áratugum og því mikilvægt að við fylgjumst með þeim löndum sem fara á undan okkur í 

gegnum þessar breytingar. 

Þegar talað er um alþjóðlegan samanburð á menntakerfum er erfitt að komast hjá 

því að fjalla um PISA. PISA hefur kortlagt árangur 15 ára nemenda í fjölmörgum 

löndum í læsi á stærðfræði og náttúruvísindi. Þessir þættir eru taldir mikilvægir í 

nútímasamfélögum og eru líklegir til þess að hafa töluverð áhrif á árangur einstaklinga 

seinna meir í lífinu. Ísland hefur á síðustu árum staðið sig frekar illa í þessum 

könnunum og hefur mikil umfjöllun verið um hvað það er sem að íslenskir skólar hafa 

verið að gera vitlaust. Þó þarf að gæta sín á því að PISA gerir ekki heildarmat á 

skólastarfi í löndunum og ýmsir samfélagslegir og menningarlegir þættir geta komið í 

veg fyrir að hægt sé að gera beinan samanburð á milli landa þótt prófið sé sambærilegt. 

Það breytir því ekki að við viljum að íslenskir nemendur standi sig betur. PISA er gott 

verkfæri til þess að sjá hvernig þróun á sér stað í menntakerfum og þótt að það sé hægt 

að setja einhver spurningarmerki við röðun landa í sæti eftir árangri er augljóst að þau 

lönd sem að standa sig vel í könnununum eru að gera rétt. 

Japanska skólaskyldan er ári styttri en hérna á Íslandi en aftur á móti er hvert 

skólaár tuttugu dögum lengra, með 200 daga sem skipt er á þrjár annir. Íslenska 
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skólaárið er í raun og veru skipulagt í kringum raunveruleika sem fáir nemendur upplifa 

í dag, þ.e.a.s. sveitalíf. Þrátt fyrir að erfitt væri líklega að fara í það að lengja skólaárið, 

og óvíst hvort einhver árangur náist, þá er spurning hvort að tími sé kominn til þess að 

rannsaka hvort að núverandi uppsetning skólaársins sé enn við hæfi í 

nútímasamfélaginu.  

Öll kennsla í Japan er skipulögð af MEXT og tryggt er að öll ungmenni hafi 

sömu möguleika til náms, óháð því hvar þau ganga í skóla, með því að hafa allar 

skólabækur valdar af ríkinu og skylda kennara til þess að fara í gegnum allt það efni 

sem þær innihalda. Þetta getur hins vegar leitt það af sér að nemendur sem ekki eru að 

fullu tilbúnir fyrir námið við upphaf skólagöngu geta lent í vandræðum með 

ósveigjanleika kerfisins og einnig hafa verið miklar deilur um val yfirvalda á 

skólabókum. Ef við berum þetta saman við kerfið hér á Íslandi þá hafa skólar hér á landi 

mun meira frelsi um val á bókum og námsgögnum. Námsgagnastofnun gefur út mikið 

af góðu kennsluefni en skólar eru ekki skyldaðir til þess að kenna ákveðnar bækur en 

þurfa frekar að fylgja þeim fræðsluskyldum sem útlistaðar er í aðalnámskránni. Þetta 

gefur skólunum ákveðinn sveigjanleika til að mæta nemendum sem passa ekki í formið 

en tekur í burtu vald ríkisins til þess að tryggja samhæfingu í náminu yfir allt landið.  

Skortur á kennurum er eitt af stærri áskorunum íslenska menntakerfisins í dag og 

það getur því verið hjálplegt að skoða hvað önnur lönd gera til þess að halda í sína 

kennara. Japan á í engum vandræðum með skort á kennurum, þvert á móti þarf að vísa 

miklum meirihluta umsækjenda í burtu á hverju ári. Kennarastarfið er séð sem stöðugt 

og virðingarvert starf sem í þokkabót gefur ágætis laun. Laun nýrra kennara eru þó 

ekkert sérstaklega há í alþjóðlegum samanburði en með tíma og reynslu bætist vel við 

þau og reyndur kennari í Japan fær umtalsvert hærri laun en kennarar að meðaltali  í 

öðrum löndum.  

Einn þáttur í námi japanskra nemenda sem að við sjáum lítið af hérlendis eru 

einkareknir aukaskólar. Þeir eru þó ekki óþekktir en í kringum inntökupróf hjá Háskóla 

Íslands, svokallað A-próf, þekkist það að einhverju leyti að einkaaðilar bjóði upp á 

undirbúning en þar sem meirihluti náms á háskólastigi krefst þess ekki að komast í 

gegnum inntökupróf hefur þessi markaður verið óverulegur. Það er kannski að vissu 
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leyti gott því að með þessu koma ýmis vandamál. Ofan á aukið álag á nemendur veldur 

þetta ósamræmi í menntun á milli mismunandi stétta, eitthvað sem flest menntakerfi 

reyna að forðast eins og hægt er. 

Þegar það kemur að kennslunni sjálfri eru þó nokkrir hlutir sem hægt er að 

skoða. Í stærðfræðikennslu er til dæmis áherslan tekin af því að finna lausnir og frekar 

sett á aðferðir við að finna lausnir. Með því að setja upp dæmi á fjölbreyttan hátt og 

með margar ólíkar leiðir til þess að finna lausnir er hægt að fá nemendur til þess að velta 

fyrir sér hvernig hægt er að leita af lausnum. Þannig dýpka nemendur skilning sinn á 

stærðfræðinni. Skólabækurnar eru líka áhugaverðar. Þær einblína á að útskýra aðferðir 

og hugtök fyrir nemendum og nota mikið pláss í leyst sýnidæmi en láta óleyst dæmi 

mæta afgangi. Í kennslu á vísindum hefur áhugaleysi nemenda verið vandamál. 

Sérstaklega í framhaldi af jarðskjálftanum sem skók landið hefur álit almennings á 

vísindum fallið svo aðgerðir stjórnvalda hafa snúist mikið um að auka áhuga og forvitni 

nemenda. Ef horft er til PISA hefur árangur nemenda þó haldist góður, þrátt fyrir 

minnkandi áhuga. Japanska menntakerfið hefur einnig lent í vandræðum með fög sem 

hafa borið lítinn árangur. Enskukunnátta í Japan hefur lengi verið dauf þrátt fyrir 6 ára 

nám í tungumálinu. Ákvörðun stjórnvalda um að lengja námið og fara með það niður á 

grunnskólastigið var þó ekki auðveldlega komið í framkvæmd. Þar sem 

grunnskólakennarar í Japan kenna almennt bekkjum frekar en ákveðin fög þurfti stór 

hópur kennara allt í einu að hafa þekkingu og getu til þess að kenna ensku, eitthvað sem 

meirihluti þeirra hafði ekki. Viðbót við kennaranámið dugði skammt, hún hjálpaði ekki 

þeim sem voru nú þegar að kenna og það tæki áratugi að skipta út kennurum. Kennarar 

fengu stuðning frá yfirvöldum í formi ýmissa gagna en það dugði skammt. Það er fátt 

sem getur komið í stað þekkingar og fagmennsku kennara en það hefði þurft töluvert 

meiri undirbúning og viðbótarmenntun við kennarastéttina áður en þessum breytingum 

var komið á. 

Japanska menntakerfið er ekki án sinna galla en einelti hefur verið stöðugt 

vandamál síðustu áratugina. Með þessu fylgir auðvitað fjöldi erfiðleika en alvarlegasta 

útkoma eineltis eru sjálfsmorð. Sjálfsvígsstíðni ungmenna í Japan er ekki bara há heldur 

má sjá áberandi sveiflur í henni sem fylgja skóladagatalinu. Á síðustu áratugum hafa 
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ítrekað komið upp tilfelli þar sem að sjálfsmorð koma einelti í fjölmiðla. Aðgerðir 

yfirvalda hafa ekki náð tilætluðum árangri en vandinn virðist ekkert vera að minnka 

með æ fleiri tilfelli eineltistilkynninga frá ári til árs. Þó getur verið erfitt að segja hvort 

einelti sé í raun að vaxa eða hvort skólar séu orðnir betri í því að finna og tilkynna 

tilfelli þar sem það á sér stað. Stærsta verkefnið hefur einmitt verið að skilgreina, finna 

og tilkynna tilfelli af einelti. Einelti er ekki vandamál sem liggur bara í skólum. Einelti 

er samfélagslegt vandamál sem má finna í næstum öllum kimum samfélagsins. Til þess 

að ná tökum á því þarf sameiginlegt átak okkar allra. 

Skólar í Japan hafa eins og annars staðar sínar sterku og veiku hliðar. Þegar við 

skoðum árangur út frá könnunum eins og PISA er mikilvægt að hafa í huga að ekki er 

verið að leggja mat á allt skólastarfið. Hins vegar ef að við skoðum hvernig við getum 

lært af skólakerfum annarra landa er mikilvægt að skoða heildarmyndina til þess að 

skilja hvernig hvert tannhjól passar í vélina og þannig hvaða atriði við getum reynt að 

laga að þeim aðstæðum sem fyrir eru hér á landi. Einnig eru alltaf hlutir sem eru fastir í 

menningu landsins og við getum lítið nýtt okkur hérna. Til dæmis er það augljóst að 

staða kennarastarfsins sem stöðugt og virðulegt starf hefur jákvæð áhrif en það er mjög 

erfitt að breyta því hver viðhorf samfélagsins eru. Hvort sem það er Finnland, Danmörk 

eða Japan þá er líklega alltaf hægt að læra eitthvað að því hvernig hlutir eru gerðir 

öðruvísi og á þeirri sífellt minnkandi plánetu sem að við búum á höfum við tækifæri til 

þess að skoða mun fjölbreyttari aðferðir en finnast hjá nágrönnum okkar. 
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