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Umsögn:

Íðorðanefnd í menntunarfræði fagnar tillögu til þingsályktunar um að efla íslenska tungu 
sem opinbert mál á Íslandi. Einkum fangar nefndin grein um orðanefndir í tillögunni þar sem 
segir: „Styðja skal starf orðanefnda til að tryggja að íslenskur fræðiorðaforði og íðorðastarf 
eflist."

Íðorðanefnd í menntunarfræði sem hóf störf árið 2009 vinnur að eflingu íslenskrar tungu 
með það markmið að íðorð á öllum helstu sviðum fræðanna sé að finna í Orðabanka 
Íslenskrar málstöðvar. Ný hugtök bætast stöðugt við og mikilvægt er að geta rætt um fræðin 
á íslensku. Hlutverk nefndarinnar er að taka saman íðorð á fræðasviðinu og gera þau 
aðgengileg með þýðingum og skilgreiningum. Í því felst að samræma merkingu og notkun 
fyrirliggjandi íðorða, hafa frumkvæði að nýjum eða bregðast við ákalli um íslensk orð fyrir ný 
hugtök. Markhópurinn eru fræðimenn, kennaranemar og starfendur á sviði menntamála. 
Mjög mikilvægt er að háskólakennarar sem sjá um kennslu og þjálfun nemenda á 
Menntavísindasviði geti notað íslensk íðorð í kennslu sinni og eflt þar með nemendur sína í 
að nýta þau bæði í töluðu og rituðu máli.

Áhugahópi sem vinnur án fjárframlags að íðorðasmíði og skilgreiningum á íðorðum miðar 
hægt. Mjög mikilvægt er að nefnd sem þessi eigi kost á að hafa sér við hlið starfsmann sem 
undirbýr efni fyrir nefndarfundi og heldur utan um orðasafnið.

Á fyrstu árum íðorðanefndarinnar gekk starfið mjög hægt en á þeim tíma naut nefndin ekki 
styrkja og gat því ekki ráðið sér starfsmann. En með eflingu Málræktarsjóðs átti nefndin m.a. 
kost á að sækja um styrki til sjóðsins og hefur hlotið styrki úr honum þrisvar sinnum til að 
ráða starfsmann í hálft starf í nokkra mánuði hverju sinni. Við það efldist starfið mjög mikið. 
Nú eru um 400 íðorð í menntunarfræði í Orðabanka Íslenskrar málstöðvar. Nefndin hefur 
sett sér það markmið að þar sé að finna um 1.000 íðorð á öllum helstu sviðum 
menntunarfræði ásamt skilgreiningum.

Því er gríðarlega mikilvægt að styðja starf orðanefnda með fjárframlögum til að tryggja að 
íslenskur íðorðaforði eflist. Án markvissrar vinnu orðanefnda og fjárhagslegs stuðnings er 
hætta á að ekki verði til sá fræðiorðaforði á íslensku sem gerir fólki kleift að tala og rita um 
fræðin á íslensku.


