
Á aðalfundi Samtaka tungumálakennara, STÍL, sem haldinn var 8.apríl, var rætt um þá 
miklu óvissu sem nú ríkir um framtíð kennslu þriðja máls og dönsku í framhaldsskólum. 
Létu fundarmenn í ljós miklar áhyggjur yfir stöðunni, þar sem þeir óttast að hún muni 
leiða til hnignunar tungumálakunnáttu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum  fyrir íslenskt 
þjóðfélag. Á fundinum var samþykkt eftirfarandi ályktun og óskað eftir að hún yrði send 
yfirvöldum menntamála. 
 
Um leið og þessu er komið á framfæri fagnar STÍL jákvæðum undirtektum Katrínar 
Jakobsdóttur, menntamálaráðherra, sem ítrekað hefur sýnt málinu skilning og látið í ljós 
vilja sinn til að finna farsæla lausn á framtíðarskipan tungumálakennslu á Íslandi í góðri 
sátt við fagaðila. 

 
 

Ályktun aðalfundar Samtaka tungumálakennara á Íslandi, STÍL, haldinn 
Föstudaginn 8.apríl 2011 
 
Samtök tungumálakennara á Íslandi, skora á menntamálaráðherra að koma í veg 
fyrir stórfelldan niðurskurð á kennslu í erlendum tungumálum með því að 
fresta gildistöku nýrra framhaldsskólalaga. Með því ynnist tími til að sníða 
augljósa agnúa af lögunum og skapa þannig sátt um metnaðarfulla og framsýna 
menntastefnu. Komi nýju lögin aftur á móti til framkvæmda í óbreyttri mynd 
vofir yfir stórfelld skerðing á kennslu erlendra tungumála, sem hefði 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér. Með þeirri námskrá sem nú er í 
undirbúningi yrði verulega dregið úr kennslu 3ja erlenda tungumáls og 
dönsku/Norðurlandamála, sem hafa verið lykilgreinar í framhaldsskólum til þessa og sú 
tungumálakunnátta sem kennsla þeirra hefur skilað hefur verið þjóðfélaginu 
ómetanleg. Verði ekki snúið af þessari óheillabraut, blasir við að 
fyrirhugaðar breytingar muni draga alvarlega úr tækifærum ungs fólks til 
náms og starfa og torvelda samstarf Íslendinga á alþjóðavettvangi. Íslenskt 
samfélag og menning hefur um langt skeið notið góðs af víðtækri 
tungumálakunnáttu landsmanna, og það skýtur vægast sagt skökku við að draga úr 
þeim styrkleika á tímum þegar alþjóðasamskipti eru meiri en áður eru dæmi um 
í veraldarsögunni. Þá má benda á að meðal fárra atvinnugreina sem nú 
blómstra hér á landi, eru einmitt ferðaþjónusta og menningarstafssemi, þar 
sem allt byggist á tungumálakunnáttu og menningarfærni. 

 
Samtök tungumálakennara leggja traust sitt á að menntamálaráðherra hlutist 
til um að farsæl lausn verði fundin á þessu mikilvæga máli og leggi sitt af 
mörkum til að tekin verði af öll tvímæli um ásættanlega stöðu þriðja erlenda tungumáls og 
dönsku í nýrri námskrá fyrir framhaldsskóla. Komi ekki til breytinga á framhaldsskóla-
lögunum, skorar STÍL á menntamálaráðherra að finna viðunandi lausn innan ramma nýju 
laganna. 
 
Sem endranær eru Samtök tungumálakennara fús til samstarfs við yfirvöld menntamála 
um metnaðarfullt og víðsýnt skólastarf. 
 
f.h. stjórnar STÍL, Ragnheiður Jónsdóttir 

 

 


