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Vegna: Sameiningar stofnana á sviði íslenskra fræða og þjónustu við sendikennara í íslensku.

Til þeirra er málið varðar.

Álit.

Samtök sendikennara í íslensku erlendis (SSE) lýsa ánægju sinni yfir vilja íslenskra 
stjómvalda til að efla íslensk fræði bæði innlendis og erlendis.

í sambandi við nýtt frumvarp um Stofiiun íslenskra fræða - Ámastofnun vilja samtökin vekja 
athygli á því þjónustuhlutverki sem Stofiiun Sigurðar Nordals hefur rækt við íslenska 
sendikennara erlendis og í víðari merkingu við íslenskukennslu erlendis og þróun 
kennslugagna á því sviði.

Að okkar mati þarf að tryggja betur en nú er í frumvarpstexta eða í athugasemdum við 
frumvarpið að þetta hlutverk verði ríkur þáttur í starfsemi hinnar nýju stofnunar (sjá einnig 
hjálagt bréf samtakanna til Menntamálaráðuneytis í þessu efni, dags. 12/10 2005).

Rökstuðningur.

í frumvarpi til laga um Stofnun íslenskra fræða - Ámastofiiun eru það greinamar 3 (einkum 
liður d en einnig liður c) og 4 sem snerta hagsmuni sendikennara í íslensku og annarra er 
kenna íslensk fræði erlendis. í 4. gr. segir: "Forstöðumaður ákveður skipulag stofiiimarinnar 
og annast daglega stjómun á starfsemi og rekstri hennar." Ramminn um skipulagið er 
skilgreindur í 3. gr. um hlutverk stofnunarinnar en þar segir að það ræki hún einkum með því 
að "efla samstarf á fræðasviðum stofnunarinnar á innlendum og erlendum vettvangi og auka 
þekkingu á íslenskum fræðum meðal almennings og í alþjóðlegu fræðasamfélagi" (liður d) og 
"stuðla að aukinni þekkingu á íslenskri tungu, eflingu hennar og varðveislu í ræðu og riti og 
veita ráðgjöf og leiðbeiningar um málfarsleg efni á fræðilegum grundvelli" (liður c).

Innan þessa mjög svo almennt orðaða ramma má segja að meginhluti þeirrar þjónustu sem 
Stofnun Sigurðar Nordals hefur undanfarin fjölmörg ár innt af hendi í þágu kennara í íslensku 
og íslenskum fræðum erlendis geti rúmast. Það er þó ljóst að forstöðumanni hinnar nýju 
stofnunar er veitt ríkulegt svigrúm til að forgangsraða verkefhum. Því er það eindregin skoðun 
stjómar Samtaka sendikennara í íslensku erlendis að í lögunum ætti að kveða skýrt á um að 
Stofnun íslenskra fræða - Ámastofiiun sinni öllum þeim liðum sem þjónustuhlutverk 
Stofiiunar Sigurðar Nordals (SSN) hefur falið í sér. Má þar nefna eftirfarandi:



- Almenn þjónusta og tengsl. Hér skal nefiia árlega lektorafundi sem hafa gefið lektorum 
erlendis færi á að hittast og bera saman bækumar.
- Upplýsingamiðlun: Útgáfa fréttabréfs, uppbygging og viðhald upplýsingabanka á heimasíðu 
um sendikennsluna og fræðimenn í íslenskum/norrænum fræðum og eins miðlun upplýsinga 
sem koma sendikennurum til góða auk svara við ýmis konar fyrirspumvun.
- Umsýsla styrkja: Launaframlag íslenska ríkisins og bókastyrkir til sendikennara.
- Skipulag og umsjón með sumamámskeiðunum í íslensku sem margir erlendir íslenskunemar 
hafa notið góðs af; tvímælalaust verkar það hvetjandi á marga að eiga þess kost að taka þátt í 
íslenskunámskeiðum á íslandi.
- Samstarf við aðra aðilja annars staðar á Norðurlöndum sem hafa umsjón með kennslu í 
Norðurlandafræðum. Þessi vettvangur er sendikennurum afar mikilvægur því nánustu 
samstarfsmenn þeirra við hinar erlendu háskólastofnanir eru norrænir sendikennarar. Hér er 
séð fyrir því að stuðningur við kennslu í Norðurlandafræðum í heiminum er skipulagður.
- Kennsluefhisgerð, einkum og sér í lagi vinnsla margmiðlunarkennsluefhis í íslensku 
nútíðarmáli.

í athugasemdum er að vísu vikið nánar að verkefnum Stofriunar íslenskra fræða - 
Ámastofnunar en gert er í frumvarpinu sjálfu, einkum í athugasemdum við 3. gr. Varðandi 
þjónustuna við íslenskukennsluna erlendis eru athugasemdir í d. lið mikilvægastar en einnig 
koma athugasemdimar við c. lið inn á starfsvettvang íslenskukennara erlendis. Það verður þó 
ekki sagt að þær komi að fullu í stað ákvæðis í lögunum sem tæki skýrt af skarið um að 
Stofiiun í íslenskum fræðum - Ámastofnun muni halda úti þjónustu við kennslu í íslensku og 
íslenskum fræðum erlendis. Þetta ákvæði er mikilvægt að hafa í lögunum því ljóst er að 
meginþunginn í starfsemi hinnar nýju stofiiunar mun snerta texta- og orðfræðirannsóknir.

Varðandi síðasta liðinn í upptalningunni hér framar á þjónustuverkefnum SSN er vert að 
undirstrika að kennsluefni í íslensku fyrir útlendinga hefur í áranna rás einkum orðið til fyrir 
tilverknað einkaframtaks kjarkmikilla einstaklinga sem hafa fengist við íslenskukennslu á 
íslandi og erlendis. Hlutur kennara við íslenskuskor hugvísindadeildar Háskóla Islands er 
þakkarverður í þessu sambandi. Enginn opinber aðili hefur hingað til talið sér skylt að sinna 
margmiðlunarkennsluefnisgerð umfiram aðra nema SSN nú síðustu ár í fijórri samvinnu við 
aðra. Þörfin fyrir kennsluefhi í íslensku fyrir útlendinpa er mikil og sívaxandi eftir því sem 
fjölbreytilegri markhópar sækjast eftir íslenskunámi. I þessu sambandi vill stjóm Samtaka 
sendikennara í íslensku erlendis vekja athygli á því að hvergi í frumvarpinu né í 
athugasemdunum við það er kveðið afdráttarlaust á um að hin nýja stofhun standi fyrir 
kennsluefnisgerð, hvorki í íslensku fyrir erlenda stúdenta né á öðrum sviðum sem hún sinnir. 
Hugtakið fræðsluefni er svo almennt að ekki er með því skýrt orðað að stofnunin muni vinna 
að eða standa fyrir vinnslu kennsluefnis.
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Vegna: Sameiningar stofiiana á sviði íslenskra fræða og þjónustu við sendikennara í 
íslensku.

Til þeirra er málið varðar.

Stjómarmönnum Samtaka sendikennara erlendis hefur borist til eyma að áform séu 
uppi um að sameina nokkrar stofnanir á sviði íslenskra fræða í eina 
rannsóknarstofnun. Stofiiun Sigurðar Nordals (SSN) mun vera þar á meðal. I ljósi 
þess að framtíð stofiiunarinnar er í deiglunni og að mjög er óljóst nú hvemig þeirri 
þjónustu, sem hún hefur innt af hendi við sendikennara í íslensku og aðra þá sem 
sinna kennslu í íslenskum fræðum erlendis, verður fyrir komið eftir að sameining 
hefur átt sér stað vill stjóm Samtaka sendikennara erlendis leggja ríka áherslu á að 
þessi liður í starfsemi SSN hefur verið mjög mikilvægur stuðningur við iðkun 
íslenskra fræða erlendis undanfarin fjölmörg ár og algerlega ómissandi bakhjarl 
stöðugt umfangsmeiri og öflugri íslenskukennslu við erlendar háskólastofnanir. Það 
er því óhugsandi í okkar augum að þessi starfsemi verði lögð niður eða úr henni 
dregið.

Virðingarfyllst.


