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Um tillöguna almennt
Það erþarft verk að skoða reglulega hvernig við varðveitum og bætum málið. Hlutirnir breytast hratt og 
bæði verða til nýjar ógnir og ný tækifæri á hverju ári. Undirritaður telur að gæta þurfi að því að tillögur 
um leiðir til að bæta og efla íslenska tungu beri ekki keim ákveðinna pólitískra lína. Mikilvægi samstöðu í  
svona máli er ofmikið til þess að slíkt megi gerast. Það þarfeinnig að huga vel að afleiðingum aðgerða 
til að efla íslenskuna. Það er ekki nóg að lýsa yfir góðum vilja einnig þarf stuðning ogfjármagn til að 
framkvæma það sem lagt er upp með.

HELSTU MARKMIÐ
íslenska verði notuð á öllum sviðum samfélagsins.
íslenskukennsla verðí efld á öllum skólastigum ásamt menntun og starfsþróun kennara.
Framtíð íslenskrar tungu í stafrænum heimi verði tryggð.

Athugasemdir/ábendingar

Þessi markmið hljóma vel en ágæti framkvæmdarinnar veltur á þvíhvernig þetta er hugsað. Hvað þýðir 
það að íslenska verði notuð á öllum sviðum samfélagsins? Tökum sem dæmi vöxtínn sem verið hefur í  
ferðaþjónustu á íslandi undanfarin ár. Þessi vöxtur hefði ekki orðið nema vegna þess að fjölmargir 
erlendir ríkisborgarar hafaflust til íslands til að starfa innan þessa geira. íslenskt vinnuafl hefur ekki 
verið tilstaðar. Afleiðing þessa erm.a. sú að fjölmargir einstaklingar innan ferðaþjónustunnar tala litla 
sem enga íslensku. Það hefði verið útilokað að manna ferðaþjónustuna meðfólki sem talar íslensku.

Veltum einnigfyrir okkur áhrifum þess á mennta- og fræðaheiminn efgerð erskýr krafa um að íslenskan 
sé notuð á öllum sviðum samfélagsins. Smæð þjóðarinnar veldur m.a. því að okkur bráðvantar þekkingu 
á ákveðnum sviðum. Háskóla- og rannsóknarsamfélagið þa rfá þ vía ð  halda aðfá erlenda sérfræðinga á 
fjölmörgum sviðum. Kennsla og nám á háskólastigi er oft byggt á erlendum rannsóknum, bækur, rit og 
greinar eru oftar en ekki á ensku og kennarar eru oft af erlendu bergi brotnir. Áframhaldsskólastigi er 
einnig skortur á sérfræðiþekkingu á ákveðnum sviðum og því getur verið nauðsynlegt aðfá erlenda 
aðila til kennslu til að uppfylla lágmarkskröfur umfaglega hæfni í  þeim greinum. ísvona tilvikum þarfað  
vera svigrúm til þess að ráða erlenda aðila, jafnvel þó þeir kunni ekki íslensku.
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Menntun og skólastarf 
Athugasemdir/ábendíngar

Hér undir eru tíundaðir margir þættir, flestir mikilvægir og þarfir. Læsi er sannarlega mikilvægt, 
sérstaklega í  víðum skilningi þess orðs. Læsi er grunnforsenda þess að nám fari fram og því þarfað huga 
vel að því á öllum stigum. Þróun íslenskrar tungu verður að taka mið afþeirri staðreynd að bæði 
þekking, menning og störfvirða ekki landamæri ríkja. Börn erufljót að tileinka sér tungumál og þau læra 
það sem fyrir þeim er haft. Hættan sem steðjar að íslenskri tungu kemur þvíekki frá börnum eða 
unglingum. Það eru hinirfullorðnu sem ógna málinu.

Skólabókasöfn eru mikílvæg og nauðsynleg. Aðgangur að námsefni ogfróðleik þarfað vera góður á 
öllum skólastigum. Skólabókasöfn eru afar misvel búin til að sinna hlutverki sínu. Á grunnskólastiginu 
eru þau undir hatti sveitarfélaganna eins og það skólastíg allt að eínkaskólum undanskildum. Á 
framhaldsskólastigi eru skólasöfnin áforræði hvers skólafyrir sig og rekstur þeirra á ábyrgð skólans 
eingöngu. Sama á við um háskólastigið. Engar reglur eða viðmið eru til um hvaða þjónustu þessi söfn 
eiga að geta veitt né heldur er hugað að því hvað slík þjónusta kostar. Bæði á framhaldsskólastigi og 
háskólastigi hækkar hlutfall kostnaðar vegna áskriftar að rafrænum gagnagrunnum. Þetta gerist á 
kostnað prentaðs efnis. Stærsti hluti efnis írafrænum gagnagrunnum er erlent efni. Þetta þarfað hafa í  
huga þegar rætt er um eflingu skólabókasafna. Aðgangur að nýju og fjölbreyttu lesefni á íslensku er 
pólitísk ákvörðun. Afar litlu fjármagni er varið til skólabókaútgáfu á grunnskólastiginu og nær engu á 
framhaldsskólastigi. Ekkert námsefni hefur verið gefið út sem tekur míð afgrunngildum og viðmiðum í  
aðalnámskrá framhaldsskóla. Efframkvæmd á aðfylgja orðum þarf fjármagn aðfylgja með.

Kennaramenntun Orðalagið í þingsályktuninni erþannig að sú hugsun læðist að manni að eingöngu sé 
verið að hugsa til þeirra sem mennta sig tilstarfa á grunn- og leikskólastigi. Þó gott vald á íslenskri 
tungu sé jafn mikilvægt þeim sem starfa á efri skólastigum og þá ekki síst á háskóiastiginu þá er 
sérfræðiþekking ífaggreinum ekki síður mikilvæg þeim semfara til starfa á framhaldsskóla- og 
háskólastiginu. Það skortir í  kennaramenntunina viðunandi ákvæði um lágmarkskröfur ífaggrein. Þar 
sem þessi þingsályktunartillaga kemurfram ásama tíma og mennta- og menningarmálaráðherra viðrar 
sínar hugmyndir um eitt leyfisbréf fyrir öll skólastig er óhjákvæmilegt annað en tengja þetta tvennt 
saman. Sú hugmynd ráðherra er ekki góð og mun valda skaða á framhaldsskólastiginu og gæti orðið til 
þess að áratuga baráttafyrir betri og meiri fagmenntun kennara verði einskis virði.

Starfsþróun kennara Hér er orðalag þingsályktunarinnar þannig að Ijóst er að það hlýtur að eiga 
eingöngu við um leikskóla- og grunnskólastigið. Kröfur umfagmenntun á framhaldsskólastigi eru þannig 
að við núverandi ástand er útilokað að kennaramenntun geti verið þannig að allir sem henni Ijúki hafi 
nægjanlegan grunn til þess að kenna íslensku. Til þess að það geti orðið þarfannað aftvennu að gerast.

1. Dregið verði verulega úr kröfum um fagmenntun íslenskukennara íframhaldsskólum.
2. Kennaranám verði lengt verulegafrá þvísem nú er þannig að tryggt verði að allir sem því 

Ijúki hafi nægjanlegan faglegan bakgrunn til þess að kenna sína faggrein og íslensku að auki.

Kennsla á íslensku Það að ákveða að íslenska skuli vera tungumálið sem kennt er á öllum skólastigum 
hefur áhrif á framhaldsskóla- og háskólastigi sem þarfað skoða hvort séu æskileg.



Starfsþróun kennara Ef þetta á að ná til allra kennara virðist ákvæðið um að kenna íslensku fyrst og 
fremst vera skrifað fyrir þá sem kenna í leik- og grunnskólum. Ef þetta á að ná til annarra skólastiga þarf 
að endurskrifa þetta.

Stafrænt námsefni Það er gott ef þessar áherslur ganga í  gegn. Til þess að það gerist þarf algeran 
umsnúning ístefnu mennta- og menningarmálaráðuneytis varðandi útgáfu á námsefni. Ekkert skipulag 
er á útgáfu efnis fyrir framhaldsskólastigið, þar eru hlutirnir í  lamasessi. Fyrst og síðast þarf þá bæði að 
gera ráð fyrir kostnaði við útgáfu efnis og fjármunum til að greiða fyrir þá vinnu sem liggur þar að baki. 
Tryggja þarfað þeirsem valdir eru sem höfundar að kennsluefni séu þeirfærustu hverju sinni.

Menning
Athugasemdir/ábendingar

Það er erfitt aðsjá hvernig eftirfarandi eigi aðstyrkja íslenska tungu, „Einkareknir fjölmiðlar.
Kostnaður einkarekinna rit- og Ijósvakamiðla verði endurgreiddur að hluta."

Er þetta ekki bara pólitík sem hefur ekkert að gera með stöðu tungumálsins. Hvernig tengist staða 
tungumálsins því að ríkiðfari að greiða einkareknum rit- og Ijósvakamiðlum hluta af rekstrarkostnaði 
þeirra?

Tækniþróun, aðgengi og nýsköpun 
Athugasemdir/ábendingar

Þetta er þarft en það þarfað skilgreina markmið vel og meta kostnað afþeim þáttum eða aðgerðum 
sem ákveðið er að ráðast í. Fjármagn þarf til.

Stefnumótun, stjórnsýsla og atvinnulíf 
Athugasemdir/ábendingar

Stefnumótun erafhinu góða. Stefnumótuninni þarfsíðan aðfylgja aðgerðaáætlun með verkaskiptingu. 
Þá þarfað kostnaðarmeta pakkann og tryggja fjármagn. Annars gerist ekkert. Fyrirsögn þessa liðar 
vekur upp vangaveltur um aðkomu atvinnulífs að stefnumótun um eflingu íslenskunnar. Ekkert íþessari 
ályktun tengist beint aðkomu atvinnulífs þannig að líkast til er ætlunin að setja einhverjar reglur um 
birtingu efnis og auglýsinga sem einnig munu ná til atvinnulífs. Það er þörfá því að staldra við þarna því 
mikið af auglýsingum og efni sem berst til almennings þarfnast yfirlestrar einhverra sem tala og kunna 
íslensku. Hins vegar væri langbest að reyna að breyta viðhorfi og metnaði til tungumálsinsfrekar en setja


