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Frá Íslenskri málnefnd
Málfregnir, vefrit Íslenskrar málnefndar, kemur nú út í
annað sinn í árinu. Meginefni ritsins eru erindi frá málræktarþingi Íslenskrar málnefndar sem haldið var í fyrirlestrarsal
Þjóðminjasafnins 15. nóvember 2018. Þingið hófst með
ávarpi mennta- og menningarmálaráðherra og að því
loknu voru utt mm erindi sem öll eru birt í vefritinu Málfregnum. Höfundar erindanna bera sjál r ábyrgð á frágangi
texta síns.
Að þessu sinni er y rskri málræktarþingsins Íslenska á
ferðaöld og allar ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu
tungunnar 2018 um það efni og jafnframt þau erindi sem
utt voru á þinginu.
Talsverðar samfélagsbreytingar hafa orðið á Íslandi seinustu ár og áratugi. Á Íslandi fer þeim óðum

ölgandi sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Er
þar bæði um að ræða erlent fólk sem sest hefur hér að
um lengri eða skemmri tíma og ferðamenn sem koma
hingað milljónum saman á ári hverju. Íslendingar,
allir sem einn, verða að velta fyrir sér hvaða áhrif
þessar nýju aðstæður kunna að hafa á íslenska tungu
og hvað þjóðin getur gert og ætti að gera til að tryggja
vöxt og viðgang tungunnar svo hún verði áfram
gjaldgeng á öllum sviðum þjóðlífsins og að líkur á
algjöru ro á milli nútímaíslensku og eldra ritmáls
verði sem minnstar. Íslensk málnefnd kallar eir vitundarvakningu í samfélaginu um mikilvægi íslensku
þar sem opinberir aðilar þurfa að hafa forystu og sérstöku átaki í íslenskumenntun inn ytjenda.

Íslensk málnefnd

Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2018
Íslensk málnefnd er skipuð af menntamálaráðherra samkvæmt lögum nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu
og íslensks táknmáls. Eitt af hlutverkum Íslenskrar málnefndar er að álykta árlega um stöðu tungunnar. Hér fer
á eir ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu 2018.

Íslenska á ferðaöld
Í ólgusjó alþjóðavæðingar
Um allan heim eiga tungumál fámennra þjóða undir högg að sækja. Á Íslandi fer þeim óðum ölgandi sem ekki
hafa íslensku að móðurmáli. Er þar bæði um að ræða erlent fólk sem sest hefur hér að um lengri eða skemmri
tíma og ferðamenn sem koma hingað milljónum saman á ári hverju. Íslendingar, allir sem einn, verða að velta
fyrir sér hvaða áhrif þessar nýju aðstæður kunna að hafa á íslenska tungu og hvað þjóðin getur gert og ætti að
gera til að tryggja vöxt og viðgang tungunnar svo hún verði áfram gjaldgeng á öllum sviðum þjóðlífsins og að
líkur á algjöru ro á milli nútímaíslensku og hins forna ritmáls verði sem minnstar.
Óhjákvæmilegt og sjálfsagt er að samskipti Íslendinga við erlenda ferðamenn sem hingað koma fari að miklu
leyti fram á öðrum málum en íslensku. En þá er mikilvægt að vera á varðbergi gagnvart því að aukin notkun
erlendra mála, einkum ensku, er líkleg til að hafa áhrif á íslenskt mál og ekki síst viðhorf málnotenda til þess.
Það viðhorf virðist breiðast út að eðlilegt og sjálfsagt sé að taka ensku fram y r íslensku og nota hana á æ eiri
sviðum. Þetta er einkum áberandi í tengslum við verslun og viðskipti. Þannig eru nöfn fyrirtækja, auglýsingar,
matseðlar veitingahúsa og upplýsingar á heimasíðum o eingöngu á ensku þótt markhópurinn sé Íslendingar
ekki síður en útlendingar. Allir hafa heyrt sögur af fólki í þjónustustörfum á Íslandi sem hvorki skilur né getur
tjáð sig á íslensku. Ekki er við fólkið sjál að sakast en metnaðarleysi stjórnenda og eigenda fyrirtækja á þessu
sviði er víða áberandi.
Tilhneiging til enskunotkunar er ekki bundin við málnotkun í viðskiptum. Þess eru dæmi að ungir Íslendingar, allt niður í börn, kjósi að hafa samskipti á ensku þótt hún sé ekki móðurmál þeirra.
Áður höfðu menn áhyggjur af óæskilegum áhrifum erlendra mála á íslensku. Nú óttast margir að enska kunni
að ryðja henni úr vegi.
Ekki má gleyma að velta stöðu þessara mála fyrir sér út frá sjónarhóli inn ytjenda. Þá kemur í ljós að eitt og
annað má betur fara. Námsleg staða margra erlendra nemenda í íslenskum skólum er veik, þörfum þeirra er

illa sinnt og algengt er að þeir osni upp úr námi. Undirbúningur og endurmenntun kennara til að skipuleggja
kennslu erlendra nemenda er langt frá því að vera fullnægjandi. Sveitarfélögum er í sjálfs vald sett hversu
miklum ármunum þau verja til kennslu íslensku sem annars máls í leik- og grunnskólum. Formaður skóla- og
frístundaráðs Reykjavíkurborgar lýsti ekki alls fyrir löngu þeirri skoðun sinni að skólaker ð hefði ekki staðið
sig nógu vel við menntun barna af erlendum uppruna.i Undir það tekur Íslensk málnefnd
Svipaða sögu er að segja varðandi fullorðna inn ytjendur. Fjárframlög til kennslu í íslensku sem öðru máli
eru hvergi nærri nógu mikil. Styrkir, sem veittir voru til íslenskukennslu fyrir fullorðna inn ytjendur, voru 240
milljónir króna árið 2008, 120 milljónir árin 2016 og 17 og sú upphæð er óbreytt nú á árinu 2018. Kostnaður
einstaklinga við íslenskunám er svo hár að líklegt er að hann fæli marga frá. Sjál r nna inn ytjendur fyrir
skorti á stefnumörkun á þessu sviði og kvarta jafnframt undan því að algengt sé að Íslendingar vilji fremur
tala við þá ensku en íslensku.ii Nýlega birtist á frettabladid.is viðtal við sómalska stúlku sem veitt var hæli hér
2014, þá sextán ára gamalli. Hún skýrir frá því að áður en henni var boðin kennsla í íslensku var hún send á
enskunámskeið.iii
Ástæða er til að óttast að verði að uttum Íslendingum ekki auðveldað að ná tökum á íslensku og þeir hvattir
til þess með öllum ráðum aukist líkur á aðgreindu samfélagi þar sem misrétti blómstrar og lífsgæðum stórra
hópa er ógnað. Og í allri umræðu um íslensku sem annað mál er nauðsynlegt að undirstrika að íslenska getur
verið margs konar og tilbrigði í framburði, beygingum og setningagerð geta verið með ýmsu móti og að aldrei
má nota ólík tök fólks á tungumáli til ómálefnalegrar mismununar.

Eitt í orði – annað á borði
Sú þróun sem hér hefur verið lýst hefur orðið þrátt fyrir að önnur grein laga um stöðu íslenskrar tungu og
íslensks táknmáls kveði á um að stjórnvöld skuli tryggja að unnt sé að nota íslenska tungu á öllum sviðum íslensks þjóðlífs og í mmtu grein laganna segir að ríki og sveitarfélög beri ábyrgð á að varðveita og e a tunguna
og sjá til þess að hún sé notuð. Þessa skyldu virðast stjórnvöld ekki taka sérlega alvarlega. Í orði kveðnu taka þó
estir undir mikilvægi þess að tungunni sé sýnd ræktarsemi og henni viðhaldið. Í því sambandi má nefna að
undanfarin misseri hafa ýmsar opinberar stofnanir og höfuðborgin sett sér málstefnu. Samtök atvinnulífsins
hafa einnig lýst vilja sínum til að íslensk tunga haldi stöðu sinni. Allt er þetta lofsvert en ekki verður fram hjá
því hor að lítt virðist um það hirt hvernig farið er eir þessum stefnuplöggum í raun. Íslenskri tungu verður
ekki við haldið með laglega orðuðum samþykktum og stefnuy rlýsingum einum saman.
Í áðurnefndri mmtu grein laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls segir orðrétt: Ráðuneytið
[mennta- og menningarmálaráðuneytið] fylgist með því hvernig lögum þessum er framfylgt og getur kra ð
einstakar stjórnsýslustofnanir um skýrslur þar að lútandi. Íslensk málnefnd telur að þetta verkefni verði ráðuneytið að taka miklu fastari tökum en gert hefur verið.
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Bjartari tímar?
Nýlega kynnti mennta- og menningarmálaráðherra tillögur sínar um aðgerðir til e ingar íslenskri tungu. Þar eru
margar góðar hugmyndir sem ætla má að miklu skipti, komi þær til framkvæmda. Við nefnum nokkur atriði:
• aðgengi almennings að orða- og málfarssöfnum á netinu verði tryggt notendum að kostnaðarlausu

•

þeir sem búsettir eru á Íslandi og hafa annað móðurmál en íslensku fái tækifæri til íslenskunáms í samræmi við þar r hvers og eins og menntaker ð verði styrkt til að sinna nýjum öltyngdum og ölmenningarlegum nemendahópi

•

íslenskukennsla verði e d á öllum skólastigum og vægi íslenskukennslu í almennu kennaranámi verði
stóraukið

•

máltækniáætlun er að fullu ármögnuð.

Margt eira mætti nefna en við viljum sérstaklega benda á fyrirætlanir ráðherra um vitundarvakningu í
samfélaginu um mikilvægi íslensku. Það eru nefnilega viðhorf okkar málnotendanna sem skipta mestu um
framtíð tungunnar. Þótt svo sé að orði komist að enska kunni að ryðja íslensku úr vegi er nauðsynlegt að hafa í
huga að íslensku verður ekki rutt úr vegi af öðrum en þeim sem hafa hana að móðurmáli og það gera þeir með
því að hætta að nota hana og láta sér fátt um hana nnast. Við treystum því að ríkisstjórnin fylgi fyrirætlunum
mennta- og menningarmálaráðherra eir með markvissum aðgerðum og við skorum á alla Íslendinga, einstaklinga, fyrirtæki, skóla og stofnanir, að bregðast vel við þeirri viðleitni sem nú er sýnd til að e a íslenska tungu
og hugleiða þau margvíslegu verðmæti, menningarleg og félagsleg, sem fólgin eru í styrkri stöðu tungunnar.
Hér að framan var að því vikið hve illa er með því fylgst hvernig lögum um stöðu íslenskrar tungu er framfylgt. Því leggur Íslensk málnefnd til að innan mennta- og menningarmálaráðuneytisins verði komið á fót embætti umboðsmanns íslensku sem ha m.a. það hlutverk að fylgjast með framkvæmd laga um stöðu íslenskrar
tungu og íslensks táknmáls og skili árlega skýrslu til ráðherra um störf sín.

Viðurkenningar

Á málræktarþingi Íslenskrar málnefndar, sem haldið var 15. nóvember 2018, og bar y rskriina Íslenska
á ferðaöld, voru veittar viðurkenningar til Ingibjargar Hafstað fyrir frumkvöðlastarf í kennslu íslensku sem
annars máls, til Anh Dao Tran fyrir frumkvæði í gerð orðabókar milli víetnömsku og íslensku og til Stanisław
Bartoszek fyrir frumkvæði að orðabókargerð milli pólsku og íslensku.
Hér eru þau á mynd ásamt Ármanni Jakobssyni, varaformanni Íslenskrar málnefndar. Pawel Bartoszek
tók á móti viðurkenningunni fyrir hönd föður síns.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra

Ávarp
Góðir gestir.
Það er sannarlega ástæða til að taka undir ályktun
Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu á
tímum alþjóðavæðingar enda eru ákveðnar blikur á
loi varðandi þróun hennar og framtíð.
Nýlegar rannsóknir gefa okkur vísbendingar
um að viðhorf til íslensku sé að breytast. Að hæfni
barna og ungmenna í íslensku, allt frá máltökualdri,
fari versnandi. Þekktar eru tölulegar upplýsingar
um lestrarfærni og lesskilning íslenskra nemenda.
Nemendum sem hafa annað móðurmál en íslensku
vegnar verr í íslensku skólaker og þeim er hættara
við brotthvar úr námi. Framboð á afþreyingarefni
á ensku hefur aukist gríðarlega á síðustu árum og
merki eru um að eira ungt fólk velji að lesa á ensku.
Samfara minnkandi bóklestri er raunveruleg hætta
á því að það sem áður var talið eðlilegt ritmál fari
að þykja tyr ð og torlesið. Reglulega berast fréttir af
því að börn og ungmenni velji að leika sér á ensku.
Lestur okkar og upplýsingaleit fer að miklu leyti fram
á netinu þar sem mikið er um vandað fræðsluefni
á öðrum málum og mörgum nnst jafnvel þægilegra að rita og tala um ýmis viðfangsefni á öðrum
tungumálum, einkum ensku. Þannig er enska orðin
sjálfsagt mál í sumum umdæmum samskipta okkar
eins og bent er á í ályktuninni og það viðhorf verður
æ útbreiddara að sjálfsagt sé að taka ensku fram y r
íslensku einkum í tengslum við verslun og viðskipti.
Í ár fögnum við 100 ára fullveldi Íslands en í sjálfstæðisbaráttu okkar skipti íslenskan sköpum og er
athyglisvert hversu mikla áherslu forystufólk á þeim

tíma lagði á mikilvægi tungumáls og menntunar.
Íslensk stjórnvöld hafa kynnt aðgerðir sem miða
að því að styrkja stöðu íslenskrar tungu, þær snerta
ólíkar hliðar þjóðlífsins en markmið þeirra allra ber
að sama brunni – að tryggja að íslenska verði áfram
notuð á öllum sviðum þjóðlífsins. Þær aðgerðir sem
við höfum þegar kynnt snerta m.a. stuðning við
bókaútgáfu á íslensku, stuðning við einkarekna ölmiðla og máltækni.
Ég mun á næstunni kynna þingsályktunartillögu
um að e a íslensku sem opinbert mál hér á landi.
Megininntak hennar verður aðgerðir í 22 liðum sem
snerta m.a. skólastarf, menningu, tækniþróun, nýsköpun, atvinnulíf og stjórnsýslu. Með þessum aðgerðum viljum við snúa vörn í sókn fyrir íslenskuna
svo hún megi vaxa og dafna til framtíðar.
Sú aðgerð sem fyrst er nefnd í þingsályktuninni,
og raunar rammar hinar inn, er vitundarvakning um mikilvægi íslenskrar tungu. Líkt og Íslensk
málnefnd hefur bent á er brýnt að huga að viðhor
okkar til tungumálsins. Til þess að aðrar aðgerðir
skili sem bestum árangri viljum við vekja sem esta
til umhugsunar um mikilvægi íslenskrar tungu, ölbreytileika hennar, gildi og sérstöðu. Vitundarvakning undir merkjum slagorðsins „Áfram íslenska“
minnir á að framtíð tungumálsins er á ábyrgð okkar
allra, íslenskan er lifandi samskiptatæki og okkar
sjálfsagða mál.
Jákvætt viðhorf til íslenskunnar og aukin meðvitund
mun skipta sköpum til að hægt sé að tryggja áframhaldandi notkun hennar á öllum sviðum samfélagsins.

Vitundarvakning af þessu tagi þarf að eiga sér
stað sem víðast í samfélaginu og því verður leitað
eir víðtæku samstar um hana m.a. við stofnanir,
fyrirtæki og félagasamtök og kallað eir þeirra hugmyndum og aðgerðum.

Framtíð íslenskunnar er í okkar höndum en
margar hendur vinna létt verk og ég trúi því að sameiningarmáttur muni skila þeim ávinningi að allt sé
og verði hægt á íslensku.

Ólafur Stephensen

Er íslenzkan smámál
eða metnaðarmál?
Ágætu gestir.
Ég vil byrja á að taka fram að þótt Mjólkursamsalan styrki þetta málræktarþing þá er titillinn á erindinu mínu ekki með neinum hætti auglýsing fyrir
Smámál, súkkulaðifrauð frá MS, heldur vísar til þess
að íslenzkan er tungumál sem fáir tala – núorðið
verulegur minnihluti fólks sem dvelur á Íslandi um
skemmri eða lengri tíma á ári hverju. Það er með
ákveðnum rétti hægt að halda því fram að íslenzkan
sé orðin minnihlutamál á Íslandi.
Út frá sjónarhóli atvinnulífsins, þaðan sem ég hor
y rleitt í mínu star , er að sjálfsögðu nauðsynlegt að
við notum önnur tungumál og kunnum með þau að
fara. Í félaginu sem ég stýri eru fyrirtæki sem sum
hver hafa stundað inn- og út utning á aðra öld og
hafa alltaf þur að hafa mikil alþjóðleg samskipti.
Fleiri og eiri fyrirtæki verða líka alþjóðleg, íslenzk
fyrirtæki hasla sér völl í eiri löndum og setja þar upp
starfsstöðvar og alþjóðlegar fyrirtækjakeðjur opna
útibú hér. Fólk notar væntanlega önnur tungumál en
íslenzkuna til að tala saman á milli landa í ölþjóðlegum fyrirtækjum. Æ eiri fyrirtæki eru með talsverðan hóp erlendra starfsmanna í vinnu. Síðast en
ekki sízt er svo óðbylgja ferðamanna sem ég nefndi
hér í uppha ; sá öldi fyrirtækja sem þjónustar á
þriðju milljón ferðamanna á ári þarf að geta gert sig
skiljanlegan við þá.

Erum við stolt af tungumálinu?
Allt eru þetta samt atriði sem eru ekki með neinum
hætti einstök fyrir Ísland. Þetta er hluti af alþjóðavæðingunni sem er að lang estu leyti jákvæð þróun.
En mér nnst stundum að við umgöngumst tungumálið okkar ekki af sömu alúð, stolti og metnaði og
ýmsar aðrar þjóðir sem tala minnihlutatungumál
– í margvíslegum skilningi þess orðs – eða fámenn
tungumál sem aðeins fáeinar milljónir tala.
Einhverra hluta vegna hafa til dæmis rótgróin
fyrirtæki með góð íslenzk nöfn séð sig knúin til að
skipta y r í nafn á ensku eða einhvers konar latínu;
ég get nefnt Flugleiðir sem urðu Icelandair, líka til
heimabrúks, Flugfélag Íslands sem varð Air Iceland
Connect, Ví lfell sem varð Coca Cola European
Partners Iceland og Nýherja sem varð Origo. Dæmin
eru eiri og það er raunar ekki bara enskan sem er æ
meira ríkjandi í nafngium fyrirtækja; á tímabili virtist ekki hægt að stofna lögmannsstofu án þess að hún
bæri einhvers konar latneskt heiti og þótti fréttnæmt
fyrir nokkrum árum þegar tvær konur stofnuðu lögmannsstofu sem hét því rammíslenzka nafni Embla.
Auglýsingar og markaðsefni, ekki bara frá fyrirtækjum sem gera fyrst og fremst út á ferðamenn, er
líka æ enskuskotnara. Útsölur eru auglýstar á ensku
í búðargluggum, veitingastaðir setja fram tilboð
dagsins á ensku, frasar á ensku eru o aðalefni

blaðaauglýsinga og þannig mætti áfram telja. Í síðustu viku var til dæmis tax free-dagur í Hagkaupum
og hjá H&M var talað við mig á ensku, hvort sem ég
fór á heimasíðuna eða í búðina sjálfa. Í Costco tala
meira að segja hillumerkingarnar við mig á ensku.
Þá er ótalið hvernig fyrirtæki á vegum íslenzka ríkisins tekur á móti ferðamönnum þegar þeir stíga út
úr ugvél í Leifsstöð, með skiltum þar sem enskan er
sett skör hærra en íslenzkan. Nú vill svo til að ég er
nýbúinn að ferðast til tveggja landa, þar sem eru töluð
minnihlutatungumál, Írlands og Spánar – eða ætti ég
frekar að segja Katalóníu? Á ugvellinum í Dublin er
írskan – eða gelískan – að sjálfsögðu fyrir ofan enskuna á ugvallarskiltunum, jafnvel þótt mikill minnihluti landsmanna tali málið daglega. Á ugvellinum
í Barcelona er katalónskan efst, svo kemur enskan og
neðst er spænskan. Þarna er að verki fólk sem er stolt
af tungumálinu sínu og meðvitað um þýðingu þess
fyrir sérstöðu viðkomandi lands. Og maður getur
ekki annað en dáðst að því. Það hlýtur hins vegar
að hvar a að fólki að þeir sem ráða skiltamálum hjá
Isavia, sem er nú enn eitt fyrirtækið sem starfar undir
nafni sem er furðulegur latínubastarður, skammist
sín fyrir íslenzkuna.

Litlu tungumálin undirstrika sérstöðu
Ef við horfum aðeins í kringum okkur í smáþjóða óru Evrópu þá eru æ eiri sem átta sig á að
í hnattvæddum heimi er ekki nauðsynlegt að allir
noti alltaf ensku eða önnur heimsmál. Lítil, skrýtin
tungumál geta jafnvel þjónað þeim tilgangi að hjálpa
fyrirtækjum að marka sér sérstöðu á heimsmarkaði.
Bæði á Írlandi og í Wales er til dæmis ákveðin vakning í viðskiptalí nu að nota írsk og velsk fyrirtækjaog vöruheiti til að undirstrika uppruna og sérstöðu
varanna.
Við þurfum raunar ekki að fara lengra en hérna
suður í Urriðaholt til að sjá frábært dæmi um hvernig
fyrirtæki frá litlu landi notar tungumál sem fáir tala
til að marka sér sérstöðu; IKEA nefnir vörur sínar
undantekningarlítið upp á sænsku, eins og EKTORPsófana, JÄTTEVALLMO- og VÅRBRÄCKA–sængurfötin, YPPERLIG-sófaborðin og UTÅKER-kojurnar.
Allt saman nöfn sem ekki nokkur maður utan
skandinavíska málsvæðisins getur borið fram en
vörurnar rokseljast í milljónum eintaka um allan

heim. Þannig eru YPPERLIG-borðin uppseld í Urriðaholtinu í augnablikinu. Og enginn skammast sín.
Það er auðvitað eitt og eitt fyrirtæki sem leggur
metnað sinn í að halda tungumálinu á loi og eiga
samskipti við markaðinn á vandaðri íslenzku. Eitt
þeirra er til dæmis styrkjandi þessa málþings, Mjólkursamsalan, sem hefur unnið afskaplega þar verk
með því að uppfræða unga Íslendinga sem nenna
kannski enn þá að lesa utan á mjólkurfernu þegar
ralaðan í símanum þeirra klárast. Það fyrirtæki
er líka ófeimið við metnaðarfulla útrás á íslenzku,
íslenzka skyrið fer sigurför um heiminn undir sínu
upprunalega heiti þótt fáir viti hvernig á að bera það
rétt fram. Sístækkandi hluti heimsbyggðarinnar veit
að skyr er íslenzkt og bara íslenzkt – ekki einu sinni
Norðmennirnir reyna að stela því af okkur.
Þetta bendir allt sterklega til að landið, sem öðlaðist heimsfrægð og dró að sér hundruð þúsunda ferðamanna út á eldgos í alli sem heitir Eyjaallajökull,
ætti að geta treyst heimsmarkaðnum til að una því að
fyrirtæki heiti nöfnum eins og Flugfélag Íslands þótt
þau star í auknum mæli á þeim hinum sama alþjóðlega markaði. Það gæti meira að segja þótt jafnskrýtilega sérstætt og óframberanlegu IKEA-vörurnar,
nafn Mærsk-skipafélagsins eða Häagen-Dazs-ísinn,
sem var valið þetta nafn af því að bandarískum stofnanda fyrirtækisins fannst það hljóma danskt og vissi
að danskar mjólkurvörur nutu virðingar og vinsælda
víða um heim.

Málvernd hluti af samfélagsábyrgð
Það er mikið talað um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og ýmislegt fellt þar undir, til dæmis umhver svernd, jafnréttismál og neytendavernd. Mér nnst að
fyrirtæki eigi að líta á umgengni sína við íslenzkuna,
málvernd, sem hluta af sinni samfélagslegu ábyrgð, af
því að íslenzkan er nú einu sinni lykillinn að því samfélagi sem hér hefur orðið til. Ef við notum hana ekki
í öllu sem við gerum verður hér til eitthvert annað
samfélag sem hefur glatað mikilvægum verðmætum
og sérstöðu.
Fyrirtæki eiga að leggja metnað og stolt í vandaða
notkun tungumálsins. Þótt hér þykist margir góðir í
ensku er staðreyndin sú að ef maður á ekki ensku sem
móðurmál mun maður aldrei geta tjáð hugsun sína á
henni með jafnblæbrigðaríkum hætti og á íslenzku.

Því hefur stundum verið haldið fram að íslenzkt viðskiptalíf sé að verða tvítyngt upp á íslenzku og ensku.
Það er algjört bull. Við erum upp til hópa ekkert sérstaklega góð í ensku og eigum ekki að lifa í sjálfsblekkingu um hið gagnstæða. Lesið bara matseðlana
á veitingahúsunum og teljið villurnar í enskunni.
Ég vil taka það alveg sérstaklega fram að ég vil
ekki leggja til starók af stjórnarskrárákvæðum,
lagabálkum eða reglugerðum til að vernda íslenzkuna. Og ekki stofna neinn sjóð eða veita afslátt af
nokkrum skatti í sama augnamiði. Mér nnst nóg
að höfða til ábyrgðar og metnaðar íslenzkra fyrirtækja – og alþjóðlegra fyrirtækja sem vilja starfa á
íslenzkum markaði. Og það má reyndar líka höfða

til buddunnar af því að það getur o falizt góður bisness í því að nota íslenzkuna eins og ég nefndi hérna
áðan. Á alþjóðlegum markaði, þar sem einsleitnin er
stundum y rþyrmandi, eru verðmæti fólgin í því að
geta aðgreint sig og verið dálítið sérstakur.
Jafnmikill talsmaður alþjóðavæðingar og opinna
landamæra og ég hef alltaf verið, jafnmikilvægt og
mér nnst að við fáum að njóta alþjóðlegra áhrifa í
menningu, mat og tízku, eins hart og ég berst fyrir
því að við fáum tollfrjálsa gríska fetaostinn og fersku
skozku nautalundina er ég líka alveg grjótharður á
því að við eigum að halda í það sem gerir okkur sérstök. Og þar er tungumálið númer eitt. Það á ekki að
vera smámál, það á að vera okkar metnaðarmál.

Donata Honkowicz-Bukowska

„Takmörk tungumáls míns
eru takmörk heims míns“
Nemendur með annað móðurmál en íslensku í skólum landsins
„Ég að heita Donata,“ var fyrsta setningin sem ég
sagði á íslensku. „Klukka“ var fyrsta orðið sem ég
lærði af lítilli, sætri ögurra ára stelpu. Ég kom til
Íslands fyrir 17 árum og ætlaði að stoppa hér stutt.
Eitt ár. Ég kom vegna álfanna, jöklanna, eldgosa og
goðafræði. Ég kom vegna þess að ég var forvitin, ung
og til að nna sjálfa mig en þetta vissi ég ekki enn þá
á þessum tíma.
Ég kom hingað einnig vegna tungumálsins.
Tungumáls sem væri notað af rúmlega 300 þúsund
manns. Ég byrjaði að læra íslensku árið 2001 og er
enn þá að læra hana. Ég er meðvituð um það að þetta
er ferli sem endar aldrei. Íslenska er annað tungumálið mitt.
Að læra íslensku er ekki alltaf dans á rósum en það
er ævintýraleg og dýrmæt reynsla.
Þökk sé íslensku þá veit ég að snjó er hægt að
nefna með eiri en 20 orðum og að það eru til á
annað hundrað orð sem lýsa vindi. Á einhverjum
tímapunkti uppgötvaði ég líka að það eru ekki öll
dýr með hala heldur geta þau einnig verið með skott,
tagl eða rófu. Íslenska kenndi mér líka að þó lí ð sé
stundum er tt eða jafnvel eins og hrjú hraun þá er
samt alltaf hægt að svara „allt gott bara“ þegar fólkið
spyr hvað sé að frétta.

Íslenska breytti mér, breytti hugarfari mínu og
viðhor á mörgum sviðum lífsins. Ég er miklu ríkari
og þegar ég segi það þá meina ég ekki peninga.
En ég var heppin. Það var vel tekið á móti mér
frá byrjun. Ég var heppin vegna þess að leikskólastjóri sem ákvað að ráða mig í vinnu trúði á mig
og getu mína. Ég var heppin vegna þess að ég var
umkringd fólki sem var ákveðið að tala íslensku
við mig, var þolinmótt þegar það reyndi að skilja
fyrstu setningarnar mínar og hvatti mig áfram. Og
ég var fullorðinn einstaklingur sem kunni að setja
sér markmið og þetta var algjörlega mín eigin meðvituð ákvörðun.
En nóg um mig. Ég kom hingað til að tala um
nemendur (börn og unglinga) sem læra íslensku
sem annað mál.
Undanfarin ár hefur inn ytjendum á Íslandi
ölgað gífurlega og ÍSAT nemendum að sama skapi.
1. janúar 2018 voru 43.736 inn ytjendur á Íslandi
eða 12,6% mannöldans. Samanlagt er fyrsta og
önnur kynslóð inn ytjenda 13,9% af mannöldanum og hefur það hlutfall aldrei verið hærra. Nemendur með íslensku sem annað mál í grunnskólum á
Íslandi voru árið 1997 377 talsins en árið 2015 voru
þeir orðnir 3.543 sem er tæp tíföldun. Sem þýðir

líka að á árunum 2000–2015 ölgaði heimilum þar
sem töluð eru önnur tungumál en íslenska um 275%.
Reglulega (y rleitt í kringum PISA-pró n eða
fyrir kosningar) er mikið talað um menntamál. Með
skel ngu horfum við á versnandi árangur íslenskra
nemenda í alþjóðlegum prófum. Staða nemenda
með íslensku sem annað mál er enn verri. Lesskilningur þeirra hefur hrapað á síðustu árum. Fáir klára
framhaldsskóla. Það er líka mikið áhyggjuefni að
önnur kynslóð inn ytjenda er ekki nægilega sterk
í íslensku. Stór hópur barna með annað móðurmál
sem eru fædd á Íslandi nær ekki á leikskólastigi að
byggja nægilegan málskilning í íslensku til að stunda
nám í grunnskóla án vandræða. Rannsóknir sýna að
börnum með annað móðurmál líður verr í skólum
landsins og að þau eru líklegri að vera fórnalömb eineltis. Aðrar rannsóknir sýna að foreldrar af erlendum
uppruna eru ekki eins virkir í samstar milli heimila og skóla, eiga er tt með að hjálpa börnum sínum
með heimanámið. Menntamálaráðuneytið segir að
nú þur að bregðast við vanda. Dagblöð og fréttamiðlar alla um málið í einhvern tíma. Svo kemur
þögn – ekkert gerist.
Það er ljóst að þekking, skilningur og viðhorf fagaðila sem koma að kennslu nemenda með annað
móðurmál en íslensku skipta miklu máli. Eins og
staðan er núna viðurkennir stór hluti grunnskólakennara vanmátt og þekkingarleysi þegar von er á
nýjum nemanda með annað móðurmál en íslensku.
Þá skortir grunnverkfæri fyrir kennsluna! Almennilega námskrá og gott, ölbreytt námsefni í íslensku
sem öðru máli og öðrum námsgreinum. Á hverjum
degi sé ég í minni vinnu hversu mikil þörf er á fræðslu
og úrbótum fyrir kennara. Á hverjum degi sé ég líka
börn og unglinga sem eru ekki sterk í íslensku, börn
og unglinga sem þurfa miklu meiri aðstoð og athygli
en þau fá og kennarar geta veitt þeim. Ég sé börn
og unglinga sem skrópa, eru pirruð og árásargjörn
eða öfugt – lokuð, döpur og feimin. Ég sé börn sem
haga sér skringilega, gera ekki heimavinnu, sinna
ekki heimalestri, fela sig á göngum skólanna eða á
bókasöfnum og í frímínútum halda sig í hópum með
sínum samlöndum eða öðrum inn ytjendum.
Þessi staða og umræða er ekki ný eins og margir
vilja halda fram. Síðan ég byrjaði að vinna í grunnskóla hér á landi hef ég verið vitni að þessum

aðstæðum. Sem sagt síðustu 12 ár. Skólarnir eru ekki
í stakk búnir nema að litlu leyti til að mæta þörfum
þessara nemenda. Skortur er á kennurum með íslensku sem annað mál, þó estir kennarar séu allir af
vilja gerðir til að mæta þessum áskorunum, þá upplifa þeir vanmátt sinn í að mæta þessum ölbreytta
nemendahópi.
Það er nauðsynlegt að horfa vel til framtíðar þar
sem börn vaxa úr grasi og önnur eða þriðja kynslóð
hefur sýnt það í nágrannalöndunum okkar að hún er
ósátt og telur að tilboð til náms ha ekki verið á sama
grunni og til þeirra sem byggt hafa landið og eru þeir
nú í dag að koma fram með harðar kröfur sem eru á
margan hátt réttmættar. Ef það er ekki skoðað gaumgæ lega hvernig við byggjum upp menntaker þessa
hóps þá munum við lenda í verulegum vanda þegar
fram í sækir og hópurinn lítur til baka og spyr sig
hvað fékk ég ekki og hverju átti ég rétt á.
Við þurfum að líta í eigin barm og skoða hvaða
merkingu tungumálið hefur fyrir okkur sjálf. Það er
gott að muna að við notum tungumál ekki eingöngu
til þess að tjá hugsanir okkar, til nningar og langanir
heldur líka til að eignast vini og rannsaka heiminn.
Þannig er tungumál lykillinn að góðri menntun og
færsælli framtíð.
Það er því skoðun mín að það sé ekki nóg að tala
og funda um þetta! Við höfum ekki tíma fyrir samantektir, skýrslur og vinnuhópa. Við þurfum að framkvæma hluti! Þó svo að það kosti ármuni í framkvæmd í fyrstu, þá er ég viss um að það muni skila
sér í jákvæðum og sáttari þjóðfélagsþegnum þegar
fram í sækir.
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Y r og undir og allt um kring:
Enska á Íslandi

Víða má sjá virðingleysi gagnvart íslenski tungu.
Hér eru ljósmyndir af tveimur auglýsingaskiltum.

Til samanburðar var gerð óformleg athugun á
Laugaveginum í Reykjavík. Þar voru est auglýsingaskilti eingöngu á ensku en stundum var íslenska með
smáu letri fyrir neðan samber mynd.

Mynd 1:Auglýsingaskilti í miðborg Helsinki

Mynd 2: Auglýsingaskilti í miðborg Reykjavíkur

Önnur myndin er tekin í miðborg Helsinki sem
milljónir ferðamanna heimsækja ár hvert. Á öllum
auglýsingskiltum var nnskan efst og með stóru letri
en fyrir neðan var o sænska og loks enska hvorutveggja með mun smærra letri.

Þetta kann ekki að hafa áhrif íslenskukunnáttu
Íslendinga en sýnir visst virðingar- og andvaraleysi
gagnvart íslensku máli. Það má líka velta fyrir sér hvort
þetta séu ekki röng skilaboð til erlendra gesta okkar
um hver sé þjóðtunga landsins.

Megininntak þessa erindis er kynning á rannsókn
sem við Birna Arnbjörnsdóttir höfum unnið ásamt
þremur doktorsnemum á stöðu enskunnar í íslensku
þjóðfélagi.

Rannsóknin gefur heildary rlit y r stöðu enskunnar og viðhorfa til hennar frá börnum í grunnskóla
til fullorðinna í háskólanámi og á vinnumarkaði. Hér
að neðan er y rlit y r rannsóknina:

Félagsvísindastofnun vann fyrir höfunda könnun á
hversu mikla eða litla færni í ensku þátttakendur teldu
sig hafa og voru niðurstöður eirfarandi:
•
tala ensku
74% mjög góð eða góð
•
lesa ensku: 70% mjög góð eða góð
•
tala ensku: 64% mjög góð eða góð
•
skrifa ensku: 56% mjög góð eða góð

Í ljós kemur að enskan sem hlustað er á er fyrst og
fremst óformlegt málsnið (daglegt mál) kvikmyndir,
tónlist, spjallrásir, tölvuleikir, skáldsögur o.s.frv. Af því
má sjá að það er langur vegur milli þeirrar ensku sem
fólk hlustar á og þess málsniðs sem kra st er í háskólanámi og í star . Þetta blekkir fólk þangað til það þarf
að fara að glíma við enskt mál sem talað eða skrifað er
á formlegri ensku sem krefst annars konar málsniðs
og óknari orðaforða. Guðmundur Edgarsson kannaði í doktorsverkefni sínu akademískan orðaforða í
ensku meðal framhaldsskólanema og virðist sem þar
þur að gefa verulega í enda telja 60% háskólanema
vinnuálag aukast við að nota ensku. Auk þess telja
y r 80 % háskólanema sig eiga í vandræðum með að
vinna með tvö tungumál samtímis, þ.e. lesa nær allt
efni á ensku en þurfa að skila því frá sér á íslensku (e.
simultaneous parallel code use). Sama virðist gilda
um Norðurlönd en þar er markaður jafnvel of smár
til að þýða lesefnið á móðurmál viðkomandi lands.
Háskólanemar telja sig einnig vera í er ðleikum með
að skrifa fræðilega texta á ensku og lítill stuðningur
virðist vera við það ólíkt því sem er í nágrannalöndum okkar. Í könnun meðal háskólakennara kom
fram að þrátt fyrir að þeir teldu enskukunnáttu sína

Svipaðar niðurstöður komu fram í annarri könnun
meðal yngri barna og ungmenna. Af þessu má ljóst
vera að Íslendingar telja sig hafa y r að ráða mikilli
færni í estum þáttum enskunotkunar. Við athugun
á hversu mikil enska væri í umhver nu kom í ljós
að hlustun er það form málsins sem estir nota og í
öðru sæti er lestur en mun minna er um að fólk tali
eða skri ensku. Lang estir þátttakendur heyra mikla
ensku. Á hverjum degi heyra 86% þátttakenda ensku
og 65% meira en klukkustund á dag en lesturinn er
mjög misjafn. Þeir sem lesa mest, sem er y r helmingur, lesa meira en klukkustund á dag. Hins vegar les
allstór hópur eða um órðungur nær ekkert á ensku
(hversu mikið skyldi sá hópur lesa á íslensku?). Þá
vaknar sú spurning hvernig enska þetta er sem verið
er að hlusta á.

mjög góða gilti nokkuð annað um ritun og töldu 60%
sig glíma við ýmsan vanda við að skrifa fræðitexta.
Í viðtölum við háskólakennara komu fram einlægar
óskir um formlegan stuðning við ritun fræðigreina
á ensku. Anna Jeeves tók í sinni doktorsrannsókn
viðtöl við 16 framhaldsskólanemendur og 22 einstaklinga sem komnir voru í háskólanám eða út á vinnumarkaðinn. Almennt má segja að viðmælendur
Önnu telji að enskunámið í framhaldsskóla dugi ekki
nægjanlega vel þegar á hólminn er komið. Óformlegt málsnið er styrkt að mati viðmælenda en ritmál
er mikið til byggt á bókmenntatextum. Niðurstöður
Guðmundar og Önnu benda til að endurskoða þur
áherslur í enskukennslu í framhaldsskólum.
Athugun á viðhorfum nemenda við lok grunnskóla
benda sterklega til að gjá sé á milli enskunotkunar
ungmenna utan skóla og þeirrar ensku sem unnið
er með í skólanum og er þá átt við bæði viðfangsefni
og aðferðir. Í doktorsverkefni Ásrúnar Jóhannsdóttur
ræddi hún við og mældi orðaforðakunnáttu níu ára
barna. Samkvæmt námskrá í ensku á kennsla að heast
við þann aldur þótt einstaka skólar geti valið að hea
kennsluna fyrr. Ekki kom fram marktækur munur
á kunnáttu þeirra barna sem höfðu ha ð enskunám
fyrr og þeirra sem voru að byrja við níu ára aldur.

Orðaforði beggja hópa var mun meiri en námskrá í
ensku gerir ráð fyrir.
Í hnotskurn má segja að rannsóknin sýni að vegna
stóraukinnar notkunar ensku á Íslandi á estum
sviðum þjóðlífs geti enska ekki lengur talist erlent mál.
Enska er því hvorki móðurmál né erlent mál en hefur í
raun stöðu á milli móðurmáls og erlends máls. Enskan
er y r og undir og allt um kring. Nýtt málumhver er
í mótun sem hefur ekki hlotið formlega viðurkenningu hvorki í málstefnum né námskrám. Til að öðlast
færni í ensku sem Íslendingum er orðin nauðsynleg
þarf að breyta áherslum í enskukennslu á öllum skólastigum. Höfuðatriði er þó í þessu sambandi að huga
að styrkingu íslenskunnar því vitað er að góð móðurmálskunnátta er undirstaða færni í öðrum málum.
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Gígja Svavarsdóttir

Að nema nýtt mál
Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér að tala um
íslenskukennslu sem erlent mál/annað mál, íslensku
fyrir útlendinga.
Ég ætla að byrja á að kynna mig aðeins, ég er framkvæmdastjóri Dósaverksmiðjunnar, e Tin Can Factory tungumálaskóla og höfum við sérhæ okkur í að
kenna íslensku sem erlent mál.
Sjálf hef ég kennt íslensku fyrir útlendinga í y r 30 ár
og þetta er mér því hjartans mál.
Kennsla í íslensku fyrir hvern?
Þessi kennsla er langt í frá ný af nálinni en það er
áhugavert að við höfum ekki einu sinni komið okkur
saman um hvað við ætlum að kalla þessa kennslu.
Erum við að kenna íslensku sem annað mál, erlent mál
eða íslensku fyrir útlendinga? Hverjir sækja svo námið?
Til eru orðin útlendingar, inn ytjendur eða nýbúar, eða
snúbúar sem er nýjasta orðið og notað y r börn sem
ytja aur til Íslands með foreldrum sínum og þurfa
stuðning við íslenskunámið þegar þau koma aur heim.
Nemendur eru ekki heldur sammála um hvaða orð
ætti að nota og misjafnt hvernig fólk uppli r orðin og
ég get nefnt eitt dæmi. Þegar ég byrjaði að nota orðið
nýbúi, sem Ingibjörg Hafstað stakk upp á á sínum tíma
sem nýbreytni, þá brugðust vestrænir nemendur illa við
og töldu orðið ekki eiga við þau og virtist sem orðið
væri í hugum fólks meira notað fyrir fólk sem kæmi frá
arlægari heimsálfum og með annan menningarlegan
bakgrunn eða eins og einn nemandi sagði við mig: „Ég
er ekki frá Taílandi og þetta orð lýsir ekki minni veru
hér.“

Nám í íslensku sem erlendu/öðru máli
Formleg íslenskukennsla fyrir útlendinga almennt/
inn yjendur/ óttafólk hófst af alvöru þegar við
tókum formlega á móti fyrsta óttamannahópnum
sem kom til Íslands. Þ.e. unnið var samkvæmt þeim
vinnureglum og lögum sem þá voru komin í gildi um
móttöku óttafólks. Hér höfðu áður komið hópar
fólks sem væru í dag skilgreind sem óttafólk eða
hælisleitendur, fólk sem kom frá Austur-Evrópu og
eins konur frá Þýskalandi. Fólkið fékk vinnu eða var
boðið pláss á bóndabæjum, var komið fyrir einhvern
veginn án nokkurrar formlegrar móttöku eiginlega.
Það er ekki fyrr en bátafólkið frá Víetnam kemur til
Íslands árið 1979 að það er tekið á móti óttafólki
með skipulögðum hætti. Það er m.a. búið til sérstakt
námsefni fyrir fólk sem ætlaði ekki að læra íslensku
í háskóla heldur ætlaði sér fyrst og fremst að lifa og
búa á Íslandi. Það voru þær Ingibjörg Hafstað og
Ásta Kristjánsdóttir sem gerðu þetta efni. Það efni
var notað áfram í almennri kennslu við Náms okka
Reykjavíkur. Þetta voru tímamót í íslenskri sögu og
loksins farið að vinna út frá því að það væri líka fólk
sem kæmi til Íslands sem hefði kannski engan áhuga
á Íslendingasögunum, beygingarkerfunum, þjóðsögunum eða háskólanámi. Við höfðum enn og aur
boðið fólki til landsins en þurum á grunni alþjóðlegra samninga að gera eitthvað fyrir fólkið sem almenna borgara sem voru að setjast að á Íslandi. Líklega vó þeirra menningarlegi bakgrunnur þyngst þar
en var dýrmætt fyrir aðra inn ytjendur og óttafólk
við að hea nám í íslensku að loksins var hægt að vera

venjuleg manneskja sem þuri að læra íslensku sér til
gagns en ekki sem málvísindi. Byrjað var að byggja
upp aðra námsleið þó lítil væru árráð.
Þegar ég byrjaði að kenna í Náms okkunum, þá
dugði fyrsta efnið sem samið var fyrir Víetnamana í
2–6 tíma fyrir hvert stig og þá voru ansi margir eir. Í
kringum 1990 hefur útlendingum ölgað töluvert og
þörf á íslenskukennslu jókst og það var hægt að vinna
nær eingöngu við þessa kennslu. Áfram var þó mikill
skortur á námsefni og það var engin þjálfun í boði
fyrir kennara við þessa kennslu þó svo að Ingibjörg
Hafstað væri ævinlega til staðar. Hún var þó komin
í annað starf. Það var eiginlega þá sem ég ákvað að
gerast kennari við greinina. Þetta var gífurleg áskorun
og hef ekki gert annað síðan. Kennari ætlaði ég aldrei
að verða, lærði bókmenntafræði og heimspeki því ég
ætlaði ekki að bætast í hóp leiðinlegra ölskyldumeðlima í samkvæmum þar sem kennsla væri alltaf
meginumræðuefnið.
Netið nýtt sem kostur við kennslu
Náms okkar og Humboldt-háskóli í Berlín voru
með samstarfsverkefni sem fékk nafnið Bragi þar sem
efni var samið og sett á netið fyrir kennara í íslensku
sem erlendu máli og áherslan var á að vinna efni sem
nýttist ekki síst við að þjálfa tal. Frá 2000–2008 bjó ég
í útlöndum og kenndi ég íslensku sem erlent mál að
mestu við eigin netskóla, m.a. byggt á efni af Braga.
Við þann skóla voru nemendur frá öllum heimsálfum
nema Suður-Ameríku og töluvert af fólki sem bjó á
Íslandi. Þar gerði ég áfram mikið af námsefni og las
bóksta ega allt sem ég komst y r um nám, kennslu og
kennslufræði. Var með netnám þar sem það var skylda
að „mæta í taltíma“ til að fá skírteini og þar nýtti ég
frábæra beta-útgáfu af WizIQ sem var gagnvirkt
námsumhver þar sem hægt var að setja inn myndir,
texta og hljóð og vera með netmyndavélar. Þá nýtti ég
einnig MSN sem var virkt þá og allir nemendur voru
einnig í einkaritunartímum.
Þá vann ég einnig við kennslu í íslensku fyrir íslensk börn sem bjuggu í útlöndum, fyrst fyrir íslenska
ríkið og svo síðar í fyrirtæki með þeim hópi sem var
með Íslenskuskólann á netinu. Það þyri að endurvekja nám af þessu tagi því íslensk börn sem hafa búið
langdvölum í útlöndum eiga o er tt með að fóta sig í
íslensku námsumhver þó þau séu aragðsnámsfólk.

Nýjar áskoranir
Við rekstur íslenskukennslu á netinu í útlöndum,
þá urðum þess „heiðurs aðnjótandi“ vegna persónulegra aðstæðna að ytja heim árið 2008, nákvæmlega
daginn sem Glitnir féll. Enginn skráði sig í netnámið,
það var ekki lengur „hipp og kúl“ að læra íslensku og
svo varð kreppan ekki bara bundin við Ísland. Okkur
til gleði bankaði fólk upp á hjá okkur á Íslandi sem
hafði verið í námi hjá okkur þegar þau fréttu að við
værum komin heim og báðu um íslenskukennslu í
kennslustofu. Fyrsti hópurinn okkar voru heyrnarlausir sem báðu m.a. um talþjálfun. Stofan okkar
var svo þéttsetin á morgnana af fólki í atvinnuleit og
af fólki í vinnu eir mm. Svo fór að við breyttum
leiguíbúðinni í skóla en það var stofa, tvö svefnherbergi, lítið eldhús og klósett – en tveir útgangar svo
brunavarnir töldust í lagi.
Í netkennslunni var mikil áhersla á að nemendur
lærðu um íslenska sögu, menningu, dægurmenningu og íslenskt samfélag. Fólk ferðaðist á netinu um
söfn og skoðaði safnkost í myndum og máli, pantaði
af matseðli á stöðum um allt land þar sem það var
í boði og lærði um staðhætti, las þjóðsögur o.m. .
Okkar nemendur af netinu kunnu á þetta en þegar
við fengum eiri nemendur og ótengda netnáminu
þá fórum við í rannsóknarvinnu. Þetta fólk hafði
að jafnaði ekki farið á söfn. Höfðu heldur ekki lært
neitt um íslenska sögu. Þekktu ekki nöfn úr sögunni
eins og Ingólfur Arnarson eða Hallveig Fróðadóttir.
Höfðu aldrei farið í íslenska skbúð, aldrei pantað
kaﬃ á íslensku og vissu þar að auki lítið um réttindi
sín og skyldur á Íslandi. Þarna sáum við að netkennslan var góður grunnur að samlögun, aðlögun
fólks og bara almennt góður grunnur við að byggja
upp skemmtilegt, menningartengt íslenskunám.
Við bættum við eldamennsku sem málfræði- og
yndisnámi. Við unnum með safnafólki í Reykjavík,
við fengum til liðs við okkur skbúð, ísbúð, bakarí
og eiri búðir í kringum skólann. Við fórum í Grasagarðinn, Laugardalinn, Elliðaárdalinn, í sögugöngur
í miðborg Reykjavíkur sem voru „kryddaðar“ með
gömlum myndum af ýmsum stöðum frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur – allt til að tilraunakenna og kenna
íslensku með því að vera með nemendum og njóta
þess að búa á Íslandi. Strax 2009 vorum við órir
kennarar sem unnu að öllum þessum þáttum.

Að mæta þörf
Við stofnuðum formlega skóla í raunheimum
árið 2008 og markmiðið var að auka við framboð í
íslenskukennslu, vinna með hugmyndafræðina í netkennslunni og étta saman samlögun/aðlögun við að
búa í nýju landi. Að fólk fengi tækifæri til að kynnast
og njóta Reykjavíkur og Íslands sem best. Læra með
að gera/búa, vera í íslensku samfélagi. Að skólinn
væri skemmtileg viðbót við vinnutímann eða ölbreytt og skemmtileg leið til að byrja daginn. Leið
inn í íslenskuna og samfélagið.
Við að byggja upp skóla/námsleiðir þarf að hugsa
um um gæði náms og kennslu en ekki síður er mikilvægt að vera í samræðu við nemendur. Flest efni
sem við kennum hefur verið gæðamælt af nemendum á mörgum námskeiðum eða verið beðið um
af nemendum og því gert í kringum það hvernig þau
meta sína þörf. Þá hafa hreinlega orðið til námsleiðir
vegna beiðni frá nemendum. Þar má nefna nám fyrir
vaktavinnufólk sem vinnur svokallaðar 2-2-3 vaktir
en vegna mjög óreglulegs vinnutíma gat það fólk
aldrei tekið námskeið sér til gagns, þ.e. samfellt nám,
námskeið sem var lagað að þeirra vinnutíma. Þau
námskeið eru nú alltaf í boði hjá okkur því þör n
var virkilega fyrir hendi. Nýjustu verkefnin snúa að
námskeiðum fyrir vinnustaði þar sem markmiðið
er að vinna með bæði nemendum og stjórnendum
vinnustaða við að styrkja nemendur á vinnustað og
auka þjónustustig þeirra sem njóta þjónustu þeirra,
s.s. á hótelum, dvalarheimilum og í heimaþjónustu.
Þá er ótölulegur öldi ölbreyttra framhaldsnámskeiða því mjög margir nemendur láta ekki staðar
numið við lögbundna 150 kennslutíma. Skortur er á
námsefni almennt en við fórum að vinna með léttar
bækur fyrir unglinga, þjóðsögur o. . og gekk vel. Í
samvinnu við nemendur var svo farið að kalla eir
áhugasviðum og nemendur lýstu áhuga á að lesa
lengri bækur og við ákváðum að prófa að byggja upp
kjörbókanámskeið. Fyrsta kjörbók nemenda var Blái
hnötturinn eir Andra Snæ. Það var m.a. vegna þess
að sumir nemendur höfðu lesið bókina í þýðingu og
aðrir höfðu lesið aðrar bækur eir hann í þýðingu og
varð Blái hnötturinn niðurstaða hópsins. Andri Snær
heiðraði nemendur með að hitta þau síðasta dag
námskeiðs sem þeim fannst ótrúlega falleg „verðlaun“
– því vissulega var þetta mikil vinna að lesa bókina,

greina allar veikar og sterkar sagnir til grunna og svo
hafa skoðun á efninu og rökræða efnið. Svo ég geri
þeirra orð að mínum, þá er líklega ekki hægt að vera
í 12 manna hópi við að lesa bók eir heimsfrægan
höfund og hitta hann svo í lokin nema vera á Íslandi! Þar fundu þau sín forréttindi. Svo var Mýrin
eir Arnald Indriðason lesin af næsta hópi og námskeiðinu lauk með að horfa á bíómyndina. Núna á
vorönn verður bók Auðar Övu, Ungfrú Ísland, lesin
sem þriðja kjörbók nemenda. Við sjáum að mjög
margir nemendur hafa mikinn metnað í að læra íslenskuna vel og þeirri þörf þarf að mæta betur og á
ölbreyttan hátt.
Dósaverksmiðjan – e Tin Can Factory
Það var stór ákvörðun að stofna skólann í byrjun.
Það er ekkert í opinbera geiranum sem hvetur til að
stofna eiri skóla og það er ótrúlega fábreyttur rammi
að vinna eir. Námskrá í íslensku fyrir útlendinga er
mjög almenn og allt of lítið af efni til við að fara eir
henni og þjónusta ölbreyttan hóp nemenda. Það er
engin mæling á gæðum náms og kennslu, eina sem
er skoðað er hvort nemendur, sem ríkið greiði með,
ha mætt 75% tímans því það er skilyrðið fyrir styrk.
Faglegt starf í Dósaverksmiðjunni
Þegar það var ljóst að við þyrum að stækka
verulega húsnæðið, þá fórum við af alvöru að setja
markmið okkar niður skipulega og skri ega. Byggt
á reynslu okkar og mati nemenda var niðurstaðan í
grófum dráttum sú að við myndum vinna á breiðum
vettvangi, ekki bara kenna útlendingum íslensku
heldur vinna út frá því að íslenskunámið tengist íslenskri menningu og sögu, íslensku samfélagi og
ölmenningarsamfélagi. Nemendahópurinn er ölbreyttur og að það skipti líka máli að vinna með að
fólk kynntist þvert á þjóðerni, trúarbrögð o. . Samfélagsfræðsla væri fastur þáttur og íslensk lög sem
snúa að mannréttindum væri alltaf hluti af námi
og kennslu. Námsefni þur að mæta nemendum
jafnt og námskrá í íslensku. Mottó okkar er: Tungumál, menning, saga, matur og skemmtun. Skemmtunin er auðvitað m.a. málfræði og hún er jöfnum
höndum þjálfuð í vettvangsferðum, í matreiðslunni
og í spilum þar sem leikreglur eru málfræðireglur
og beiting þeirra í samskiptum. Málfræði er okkar

stærsta skemmtun. Áhersla er á talþáttinn og ritun
texta þar sem það styður við hvort annað og leiðir
jafnan til meiri árangurs og heildstæðari þjálfunar.
Annað sem var líka sett niður sneri að kennurum.
Við þjálfum nýja kennara og það er mikil símenntun
í gangi allt árið um kring. Við kennum einungis á íslensku, með hjálp orðalista á nokkrum tungumálum
og svo „vinkonu okkar gúgel“ ef þarf. Það er ekkert
sjálfge ð að kennarar ha það á valdi sínu í byrjun
og því þarf þjálfun. Eins með vettvangskennsluna,
matarkennsluna og notkun spila við að byggja upp
orðaforða og málfræði, allt þetta þarf að þjálfa með
nýjum kennurum. Kennarar miðla og vinna saman
og halda kennsluskrár þar sem kennsla hvers dags er
metin út frá viðkomandi hópi þar sem hægt er að
nýta í heildarmatinu.
Við leggjum mikla áherslu á gæði kennslunnar og
metum vinnuna, árangur og ánægju á ögurra og sex
vikna fresti.
Námsefnisgerð er stór hluti af star y rstjórnenda
og kennarar koma einnig að þeim þætti. Allt er tilraunakennt, gæðamælt af nemendum og kennurum
og á grunni þess er tekin afstaða til hins nýja námsefnis. Sumt er búið að prenta sem sérefni fyrir Dósaverksmiðjuna, annað verður ge ð út nú á vorönn og
annað bíður útgáfu. Þetta er dýr vinna, tímafrek og
kostnaðarsöm. Engir styrkir eru til námsefnisgerðar
í íslensku fyrir fullorðna útlendinga.
Með þessu móti höfum við markað okkar eigin
gæðastefnu í samvinnu við nemendur. Við gerum
miklar kröfur til okkar sjálfra rétt eins og nemenda.
Þetta þurum við að gera sjálf, því eins og kom fram
fyrr, þá er enginn gæðarammi til leiðbeiningar við að
reka íslenskuskóla fyrir fullorðna útlendinga til hjá
hinu opinbera. Það hlýtur að fela í sér að ráðuneyti
menntamála sé í sjálfsvald sett hvort og hverjir reki
skóla og fái styrki til þess. Það er ekki faglegt.
Samkvæmt tölum árið 2016 vorum við sá skóli á
landinu sem var meðal þeirra skóla sem útskrifuðu
lang esta nemendur sem stunda nám í íslensku fyrir
útlendinga og enn erum við að stækka, árið 2017 útskrifuðum við y r 1500 nemendur, bara í íslensku
sem erlendu máli. Við erum fyrir löngu hætt að geta
sinnt öllum sem sækja um, erum með langa biðlista.
Við höfum nánast aldrei auglýst og estir okkar nemendur koma af því að þau þekkja einhvern sem hafði

góða reynslu af náminu. Meira getur maður nú ekki
beðið um! Við erum samt sá skóli sem fær hlutfallslega minnst greitt með hverjum nemanda af hendi
ríkisins og undrar það okkur mjög.
Krafa um íslenskunám
Okkar reynsla er að fólk lærir íslensku af krai en
af hverju ætti fólk að vera að læra íslensku? Hér væri
vel hægt að búa og tala bara ensku. Það eru líka hópar
fólks sem vinna fyrst og fremst með fólki af sama
eða svipuðu þjóðerni eða vinna bara með öðrum
útlendingum. Það er ótrúlegt að hafa útskrifað um
1800 nemendur árið 2018 sem fórnuðu frítíma sínum
í að læra íslensku og greiða fyrir það að auki! Miðað
við okkar kannanir, þá er fólk oast að læra sér til
gagns og skemmtunar en vissulega er líka fólk sem
þarf að læra íslensku hvort sem það vill eða ekki.
Það eru t.d. lög í landinu, að ef fólk utan EB vill
setjast að á Íslandi, þá þarf að læra íslensku, í dag 150
kennslustundir (reglurnar eru eitthvað að breytast en
enginn veit í raun hvenær eða hvort þær breytast í
náinni framtíð) en þá er hægt að fá búsetuley á Íslandi. Ef fólk vill tvöfaldan ríkisborgararétt, eða bara
íslenskt vegabréf, þá þarf fólk að hafa lært íslensku í
150 kennslustundir og taka próf í íslensku til að geta
fengið íslenskt vegabréf.
Vegna þessara laga styrkir ríkið þessa kennslu. Í
menntamálaráðuneytinu er þessum peningum ekki
deilt hlutfallslega á milli skóla byggt á ölda þeirra
sem útskrifast, skólar hreinlega sitja að styrkinum
ha þeir fengið áður og því má tala um að í raun sé
um ríkisrekið apparat að ræða því það er er tt að
reka skóla án þessa styrks og ekki mikið um nýliðun.
Hætta er því á að markmiðið í skólastar nu verði þá
ekki endilega gæðin, þjálfun kennara, þróunarstarf
eða námsefnisgerð heldur að halda í nemendaölda
til að halda styrkinum. Eina viðmiðið er öldi nemenda frá síðustu úthlutun.
Það er líka krafa um að fólk tali íslensku ef það
vinnur við aðhlynningu aldraðra, á leikskólum,
skólum og frístundaheimilum. Eins og er þá er mikill
skortur á fólki á þessum vinnustöðum og það er ótrúlega mikill öldi undanþága frá þessu skilyrði, einfaldlega af því að það þarf að manna þessar vaktir.
Það þarf að baða, snýta og klæða. Það er fólk sem
hefur unnið í þessum geira í mörg ár og talar varla

íslensku sér til gagns. Þau eru líka mörg sem hafa íslensku vel á valdi sínu.
Hvað hefur breyst síðustu ár?
Samkvæmt Hagstofunni eru tæp 19% fólks á almennum vinnumarkaði erlendir ríkisborgarar. Á
Suðurnesjunum eru a.m.k. órðungur fólks erlendir
ríkisborgarar. Fleiri sem stunda vinnu þar að hluta
eða fast án þess að ætla sér endilega að setjast að.
Það eru 43.000 erlendir ríkisborgarar á Íslandi
og það fólk er á öllum aldri og áka ega ölbreyttur
hópur. Fjöldi þeirra sem þarf og vill læra íslensku
hefur því aukist mjög hratt síðustu ár, er alger
sprengja. Þetta hefur gerst hratt síðustu ár og hefur
gerbreytt landslaginu í faginu á öllum skólastigum,
ekki bara í fullorðinsfræðslunni.
Miðað við það þegar ég byrjaði í íslenskukennslunni, þá er til miklu meira námsefni og það er meira
af vönum kennurum í greininni. Enn er þó ekkert
nám við HÍ þar sem eingöngu er unnið með að fólk
sé að fara að kenna íslensku sem erlent mál á neinu
skólastigi en það eru komin nokkur námskeið sem
styðja við þá kennslu. Það er o almenn neyð hvað
varðar efni og efnistök. Gerð og útgáfa efnis er er tt
að framkvæma því Þróunarsjóður námsgagna styrkir
allt nema námsefnisgerð fyrir fullorðna erlenda íslenskunema – og það er nýtt, áður var a.m.k. hægt að
sækja um þar þó það væri ekki alltaf styrkt, auðvitað.
Þetta er mikil sóun, margir eiri sitja líka á efni sem
bara bíður y rlestrar og útgáfu, hugmyndir sem þarf
að fullvinna – sumt hefur tekist að gefa út en er bara
dropi í ha ð og það er sterkt ákall bæði frá kennurum
og nemendum um meira efni, ölbreyttari leiðir og
meiri sérhæ ngu.
Nemendahópurinn hefur líka breyst. Það er eira
fólk sem les og skrifar á öðru letri en því latneska.
Það eru hér fylgdarlaus börn með takmarkaða
skólagöngu að baki, það er fólk sem er einnig ólæst
á sína eigin tungu, fólk með áfallastreitu, fólk sem er
kannski bæði kúgað heima og á vinnustöðum eins
og metoo-byltingin hefur svo sannarlega leitt í ljós.
Fólk sem þarf að læra íslensku sér til gagns er ekki
einn eða einsleitur hópur fólks. Samsetning hópsins
er miklu óknari og ölbreyttari en var áður.
Á einu námskeiði geta verið 10–12 manneskjur,
þess vegna af jafn mörgum þjóðernum. Þær ástunda

mismunandi trúarbrögð, hafa mismunandi pólitískar
skoðanir, eru hinsegin og ekki, þær geta verið rasistar,
umhver ssinnar, sjálfstæðir atvinnurekendur, ríkar,
fátækar, veikar, langveikar, fatlaðar, blindar, heyrnarlausar, hámenntaðar í vinnu við hæ , hámenntaðar
að skúra, sumar elska Ísland en fyrir öðrum er þetta
nauðung, þær vilja í raun ekki búa hér. O á fólk bara
það eitt sameiginlegt að vera að læra íslensku.

Áskorun – Framtíðin
43.000 erlendir ríkisborgarar af 348 þúsund manna
þjóð. Þetta hlýtur að vera stærsta áskorunin. Engir
skólar valda þessu. Leikskólar, grunnskólar, menntaskólar og fullorðinsfræðslan – það er neyðarástand.
Við höfum ekki nóg af þjálfuðu fólki í þessum geira,
það vantar meira námsefni, það vantar heildstæða
sýn. Það er er tt að hafa stefnu um t.d. skóla fyrir
alla þegar vantar þjálfað fólk, efni, tæki og tól. Það er
ein símenntunarstöð sem sinnir íslenskukennslu fyrir
fullorðna á Suðurnesjunum, það er ein móttökudeild
fyrir börn af erlendum uppruna – og þessir aðilar eiga
að þjónusta einn órða íbúa þar. Það er margt fólk að
gera otta hluti en þau eru of fá og fá ekki nægan
stuðning eða of miklu hlaðið á þau og það leiðir o
til þess að fólk gefst upp. Við missum gott fólk vegna
mikils vinnuálags og óbærilegra vinnuaðstæðna.
Það er langur biðlisti til að komast í íslensku sem
erlent mál við HÍ, allir íslenskuskólar í Reykjavík eru
pakkfullir, það komast færri að í íslenskupróf vegna
íslensks ríkisborgararéttar en vilja.
Það eru fá markmið sem hægt er að fara eir,
það er lítið faglegt starf á milli skóla og fagaðila, allt
of lítið og m.a. vegna þess að fagaðilar eru allt of
uppteknir.
Það vantar efni fyrir fólk sem lærir hraðar, fólk
sem lærir hægar, fyrir fólk sem þarf að læra að lesa
á latneskt stafróf o. . Þetta er dýr þróunarvinna og
hvergi gert ráð fyrir henni í faglegu star skóla, í
styrkjaúthlutunum eða á samvinnugrundvelli við
aðra. Það er ekkert samtal í gangi um úrbætur en það
eru margir þræðir á Facebook þar sem er ákall og í
raun verið að slökkva elda en ekki hlúa að greininni.
Þetta er stærsta áskorunin í þeirri þjónustu og
faglega star að kenna íslensku sem erlent mál á
öllum skólastigum, líka í fullorðinsfræðslunni.
Það þarf samtal og samvinnu frá fræðum, hjá

skólastjórnendum, kennurum og tæknifólki – og
nemendum og ríkið þarf að gera miklu meira til að
hægt sé að sinna þessari lögbundnu fræðslu á öllum
skólastigum. Íslenskunám á fullorðinsfræðslustigi
er lögbundið vegna laga um búsetuley og íslenskt
vegabréf og o möguleika á vinnumarkaði, þó er það
skilgreint sem tómstundanám eins og er í fullorðinsfræðslunni. Það er einfaldlega rangt.

Það hefur margt gott verið gert en það er langt í
land og það þarf að heast strax handa núna ef við
ætlum að halda íslenskunni sem megintungumáli
landsins og um leið sinna lögbundnu hlutverki við
íslenskukennsluna. Þar vantar eiginlega allt upp á að
hægt sé að gera vel og því þarf að breyta með samstilltu átaki allra sem koma að þessum geira.

Bragi Valdimar Skúlason

Íslenska á ferðaöld
Komið þið sæl. Ég ætla að tala ögn um íslensku á
ferðaöld, eins og það er kynnt í dagskrá.
Ég staldraði reyndar aðeins við orðið Ferðaöld.
Dálítið áhugavert heiti. Við bara komum hingað á
landnámsöld. Þá er það Ingólfur Arnarson sem ryður
brautina. Svo bara vorum við hér kyrr – í svona eins
og eitt árþúsund. Svo upphefst ferðaöldin. Og þá er
það annar Ingólfur. Ingólfur Guðbrandsson, sem
dregur okkur út í góða veðrið. Með tilheyrandi grísaveislum og útsýnarkvöldum.
En hvað um það.
Okkur hefur alla tíð verið voðalega mikið í nöp við
að hlutir séu ekki á íslensku, verslanir, vörur, merkingar, skilti, matseðlar. Allt þetta túristadót. Skiljanlega. Við búum á Íslandi og eigum ágætis tungumál
sem hentar prýðilega í þetta allt.
Vandamálið er bara að nú er allt orðið fullt af fólki
hérna sem skilur bara ekki bofs í íslensku. Og ekki
símarnir þeirra heldur. Sem er öllu verra. Þetta er
dálítið nýtt fyrir okkur. Óvænt áreiti. Soldið eins og
þegar Ómar Ragnarsson mætti með myndavélar og
spurninga óð til Gísla á Uppsölum.
Tru andi en á vissan hátt kærkomið. Því þetta
ágæta fólk, sem fýkur um miðborgina, er eir allt
saman að snúa hjólum atvinnulífsins þegar það er of
kalt úti fyrir okkur.
Þau fara á veitingastaðina okkar, borða litlu lömbin
okkar, kusurnar og alla skrítnu skana sem við
vildum aldrei, altsvo þá sem voru ekki soðin ýsa. Þau
skoða hvalina okkar, tæta upp malbikið og horfa svo
á heita vatnið gusast upp úr jörðinni og kalda vatnið

renna út í sjó, þarna úti á landi. Allt eitthvað sem
við erum löngu hætt að nenna. Við vitum auðvitað
mætavel að Geysir er löngu þornaður og að hringvegurinn er bara eitt stórt hringtorg með nokkrum
uppteknum pissustoppum.
En þá sjaldan að við festumst í túristagildrunum
látum við samt fara í taugarnar á okkur að allt er
merkt upp á ensku. Örugglega ekki eins mikið og
Frakkarnir, Þjóðverjarnir og Kínverjarnir láta það
fara í sínar pirrur að fá ekkert við sitt hæ en við
pirrum okkur samt. Skiljanlega, við viljum ekki vera
gestir á okkar eigin heimili.
En svo er það þannig að þegar við erum loks búin
að nna bleikjuna okkar á íslenska matseðlinum,
með capersinu, kastjúhnetunum og læmsafanum, þá
þurfum við að nna sama réttinn á enska seðlinum
til að koma bannsettum þjóninum í skilning um hvað
við viljum éta. Því enginn á staðnum talar auðvitað
stakt orð í íslensku.
Svo ætlar þú kannski að fá þér eitthvað að drekka
með herlegheitunum. Þá vandast málið. Og bjórarnir
heita allir Æpíey, dobbúlstát, peileil eða eitthvað
þaðan af verra. Og léttvínin eru bara með einhverjum
torræðum rómönskum monttitlum. Og þú endar
með att sódavatn með súrri hipsteragúrku af því
að þú þorðir ekki að panta þér rammíslenskan asna
í kók.
En þetta er snúið. Til dæmis fyrir verslunareigendur. Það er nefnilega staðreynd að Íslendingar
snobba óskaplega fyrir erlendum merkjum og
varningi. Okkur þykja nefnilega þessi íslensku alltaf

nett lummuleg. Við litum til að mynda ekki við dýrindis íslensku lyidui og gómsætu búðingapúðri
fyrr en það var nefnt Royal – og Baking Powder var
skellt á ensku með enniletri á umbúðirnar.
Við viljum eðlilega ekki atbökur, við viljum
pizzur. Við viljum banana og tómata en ekki
bjúgaldin og rauðaldin. Við viljum fá að nota töﬀ orð
eins og stóru löndin.
Við viljum nefnilega alls, alls ekki virka púkó. Þess
vegna heitir hin hátimbraða og síúttútnandi Flugstöð Leifs Eiríkssonar núna bara KEF. Af því að það
er meira töﬀ.
Og Bláa lónið. Þar sem ferðaryk allra þjóða kvikinda rennur stríðum straumum ofan í hraunið. Við
getum nú varla ætlast til þess að fólk kalli það Bláa
lónið upp á íslensku – svona í ljósi þess að við stálum
nafninu af margendurgerðri, maukslappri bíómynd.
e Blue Lagoon. Sem var einmitt árið 1950 auglýst sem undurfögur litmynd með Jean Simmons og
Donald Houston. Hún var sýnd klukkan 9 í Nýja bíói.
Flugleiðir eru auðvitað löngu orðnar að Icelandair.
Og svo komu alls konar Iceland Express, Prímerur og
WOW. En þeim fer reyndar fækkandi. Og þá verðum
við bara að gjöra svo vel að gera okkur Easy Jet og
Norwegian að góðu. Upp á ensku.
En svo verða dæmin heldur pínleg, eins og þegar
Flugfélag Íslands verður Air Iceland Connect. Mátti
það ekki bara vera í friði? Það var ekki nafngiin sem
stoppaði ferðamenn í að júga með því ágæta félagi.
Heldur mögulega sú staðreynd að þú getur ferðast
y r hálfan hnöttinn fyrir sama verð eins og að skottast til Ísaarðar.
Ég man eiginlega ekki eir öðru en að fólk ha
verið að fárast y r nöfnum verslana. Sérstaklega við
Laugaveginn. Okkur hefur alla tíð verið sérlega umhugað um að þessi lífæð íslenskrar menningar ha í
heiðri gömul og góð íslensk gildi.
Jafnvel á þeim árum þegar það voru engir túristar
á Laugaveginum fyrir utan stöku Þjóðverja með
óveðursblæti að kaupa sér auka gammósíur fyrir
útileguna.
Guðjón Friðriksson tók nokkur þessara nafna
saman árið 1987. Nöfn eins og Assa, Baron, Björn
Borg – mens wear collection, Blondie, e Body
Shop, Casio, Clara, Company, Elegance, Faco, Fiber,
Fígaró, First, Goldie, Joss, Katel, Kendal, Lady Rose,

og svo framvegis, allt að Tango, Tass og Top Class.
Allt sérdeilis snappí og hámóðins. En fæstar eru
þessar búðir til í dag – ef nokkur. Og ég ley mér
að efast stórkostlega um að Faco og Elegans ha ha
stórkostlega skaðleg áhrif á málvitund óharðnaðra íslenskunotenda. Sem aðallega heimsóttu Laugaveginn
að næturlagi um helgar – og þá y rleitt ekki í neinu
ástandi til að meta orðsiar nærliggjandi ljósaskilta.
En þetta þróast allt. Og við aðlögumst. Sumar
verslanir gera út á þjóðlegheitin. Eða alþjóðlegheitin.
Eins og til dæmis Geysir sem blasir nú við okkur í
öllum strætóskýlum. Þar höfum við orð sem er löngu
búið að meika það. Geysir er auðvitað stjörnuorðið
okkar. Komið í útlenskar orðabækur og allt. Arnaldur
orðaforðans.
Kannski viljum við koma eiri orðum í umferð á
þessari ferðaöld. Við gætum stofnað svona út utningsskrifstofu fyrir orð – svona eins og fyrir sk og
lambakjöt og mjólkurgerla – og tónlist. Allar þessar
helstu nauðsynjavörur.
pVið þurfum auðvitað að velja rétta orðið. Við
viljum ekki að fólk fari bara að gera grín að okkur.
Við viljum ekki annan Eyjaallajökul með tilheyrandi
háðsglósum. Þetta þarf að vera orð sem getur sómt
sér vel sem titill á bíómynd eða í slagorði stórfyrirtækis. Orð sem getur gert okkur stolt. Kannski Jæja.
Eða nenna.
En það fer nú enginn að setja pening í svoleiðis vitleysu. Við þurfum að einbeita okkur að því að kenna
Alexu, Siri og öllum þessum snjallskvísum að tala
íslensku. Þær læra það vonandi áður en drengirnir
okkar hætta því. – Þeir bíða ekki endalaust eir þýðingunum á Net ix.
En kannski eigum við bara að snúa vörn í sókn.
Hætta að taka tillit til ferðafólks y rleitt. Láta þetta
lið bara bjarga sér um dúnúlpur og bómullarlunda.
Þau geta bara notað málið.is og google translate – eða
keypt aðgang að kræsingunum á Snöru eins og ríka
og fína fólkið – og reddað sér svo með snjallsímana
á loi.
Það er til að mynda alltaf röð við bæjarins bestu.
Jafnvel þó að þar standi bara bæjarins beztu pylsur.
Með zetu. Engir tungumálaörðugleikar þar, ekki einu
sinni í remúlaðideildinni.
En því miður, það er bara ekki hægt að snúa við,
bara halda áfram. Það er með þetta eins og svo margt

annað. Það verður ekki bæði sleppt og haldið. Ef við
viljum halda í íslenskuna verðum við að styðja við
hana. Hjálpa henni. Rækta hana, þróa og nota hana.
Vera stolt af henni. Og auðvitað dæla ógeðslega
miklum pening í hana.
Íslenskan er nefnilega fokdýr. Hún er lúxusvara.
En það væri óskaplega leiðinlegt ef hún yrði aðeins
notuð spari. Á tyllidögum – sautjánda júní, fyrsta
desember og Black Friday.

Á meðan við lokum handrit og önnur orðsins
djásn ofan í bráðabirgðakjöllurum, arri alfaraleið,
er kannski ekki að furða að helstu viðkomustaðir
ferðafólks séu pylsusjoppur, baðhús og uppþornaðir
hverir. Kannski getum við notað hvala- og norðurljósatæknina og selt þeim að góna ofan í holu íslenskra fræða í þeirri von að sjá handriti bregða fyrir.
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