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Erindi Auðar Hauksdóttur, forstöðumanns Stofnunar Vigdísar 

Finnbogadóttur á málþinginu Tungumál skapa tækifæri, þriðjudaginn 28. 

september 2010. 

 

Frú Vigdís Finnbogadóttir, Katrín Jakobsdóttir mennta- og 

menningarmálaráðherra, deildarforseti Ásdís R. Magnúsdóttir, góðir 

tungumálakennarar og aðrir gestir. 

Hvaða tilgang hefur kennsla erlendra tungumála í skólum? Hver eru markmið 

hennar og hvert er inntakið? Hvaða áhrif hefur hún í þjóðfélaginu? Hverju 

skiptir hún fyrir atvinnulífið, menninguna, þjóðina eða í lífi einstaklinga? Hvað 

gerist ef henni verður hætt eða dregið verulega úr henni miðað við það sem við 

höfum átt að venjast? 

Um aldamótin 1900 voru fimm erlend tungumál kennd í Menntaskólanum í 

Reykjavík, sem var á þeim tíma eini menntaskóli landsins. Erlendu málin voru í 

stafrófsröð sem hér segir: danska, enska, franska, latína og þýska – og alla 

tuttugustu öldina hófu nemendur nám í erlendum tungumálum í nokkurn veginn 

þessari röð: fyrst lærðu þeir Norðurlandamál (oftast dönsku), því næst ensku, 

svo þriðja mál, fjórða mál og eftir atvikum latínu, sem eftir því sem leið nær 

lokum síðustu aldar varð raunar æ sjaldséðari námsgrein. Þegar nýtt árþúsund 

gekk í garð var enska sett í öndvegi sem fyrsta erlenda mál. Fjórða mál varð 

valkvætt og spænska kom inn við hlið frönsku og þýsku.  

Eins og allir vita tók íslenskt þjóðfélag gagngerum breytingum á tuttugustu öld. 

Menntun jókst meðal almennings, þjóðin fékk aukið sjálfstæði, hún 

tæknivæddist og byltingarkenndar breytingar áttu sér stað í menningar-, atvinnu- 

og efnahagslífi. Landið var hernumið og hér dvaldi erlendur her í áratugi – 

tengslin við Danmörku minnkuðu og hinn ameríski kúltúr hóf innreið sína. Með 

tilkomu Norðurlandaráðs og norrænnar samvinnu jukust tengslin við 

Norðurlönd. Kvikmyndir, fjölmiðlar og jafnvel ferðalög til og frá landinu urðu 

daglegt brauð alls þorra fólks. Íslensk menning varð fjölbreyttari. Samskipti 

breyttust – bréfapóstur, loftskeyti, símskeyti, tölvupóstur. Frá því að fáeinar 

konur störfuðu við að koma á talsambandi við útlönd og einkaritarar önnuðust 

bréfaskriftir fyrir fyrirtæki og stofnanir, urðu bein samskipti í ræðu og riti við 

útlönd og útlendinga hlutskipti æ fleiri aðila.   
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Fram til 1918 sóttu flestir íslenskir námsmenn framhaldsnám til Danmerkur, 

enda nutu þeir þar sérstakra fríðinda næstum frá því að pápíska var aflögð hér á 

landi. Þessi fríðindi voru afnumin með sambandslögunum og ekki leið á löngu 

þar til Regensen – eða Garður eins og hann var kallaður – varð Nýi og Gamli 

Garður í ungum háskóla í Reykjavík. Þó Danmörk sé það land þar sem flestir 

Íslendingar hafa stundað nám, hófu íslenskir námsmenn – til allrar hamingju – í 

vaxandi mæli að sækja nám til annarra landa. Og hver skyldi nú vera 

virðisaukinn af námi Íslendinga erlendis? Hverju hefur það skilað í 

tækniframförum, vísindum, listum, dægurmenningu, fjölmiðlum, afþreyingu og 

skólamálum – svo fátt eitt sé talið? Og hver skyldi þáttur tungumálakennslu vera 

í námi erlendis? Fyrir ári síðan tók ég stórfróðlegt viðtal við Einar B. Pálsson, 

verkfræðing, sem var einn af þeim fyrstu í hópi nýstúdenta úr Menntaskólanum í 

Reykjavík, sem leituðu til Þýskalands í verkfræðinám í byrjun fjórða áratugar 

síðustu aldar. Með honum fóru nánast allir skólabræður hans úr 

eðlisfræðideildinni í MR og hann lýsti því fyrir mér, hvernig það hefði verið að 

koma til Darmstadt og hefja þar nám nestaður menntaskólaþýsku. Talmálið var 

erfitt í fyrstu, en á skömmum tíma tókst honum að ná þeim tökum á þýskunni 

sem til þurfti – hið sama gilti um skólafélagana – en til samanburðar nefndi 

Einar að norsku stúdentarnir áttu í nokkrum erfiðleikum með ritað mál en nutu 

vitaskuld aðstoðar íslensku stúdentanna. Í Þýskalandi kynntist Einar því sem 

fremst var í verkfræði í heiminum á þeim tíma og það varð um hann eins og svo 

marga Íslendinga „með framandi land við il“,  eins og eins og skáldið Steinn 

Steinarr orti, að hann eignaðist vini sem áttu eftir að verða þekktir menn – 

áhrifamenn sem reyndust Íslendingum haukar í horni síðar.  

Hverju skilaði þýskukennslan fyrir tækniframfarir á Íslandi á síðustu öld, svo 

ekki sé talað um samstarf á sviði bókmennta, tónlistar og fræða? Nægir ekki að 

nefna störf Gylfa Þ. Gíslasonar, Alexanders Jóhannessonar, Hjálmars 

Sveinssonar og kolleganna Ástráðs Eysteinssonar, Gauta Kristmannssonar og 

Oddnýjar G. Sverrisdóttur?  

Og hvað um frönskukennsluna? Hver urðu og verða menningarleg og 

þjóðfélagsleg áhrif af frönskunámi Vigdísar Finnbogadóttur, Thors 

Vilhjálmssonar, Harðar Ágústssonar, Sigríðar Magnúsdóttur, Sigfúsar 

Daðasonar, Péturs Gunnarssonar, Sigurðar Pálssonar, Torfa H. Tulinius og 

Ásdísar R. Magnúsdóttur?  

Og tengslin við hinn spænskumælandi heim hafa heldur betur breytt litrófi 

íslenskrar menningar, sbr. þýðingarverk Guðbergs Bergssonar og þýðingar og 
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reisuskrif Sigfúsar Bjartmarssonar frá rómönsku Ameríku og störf þeirra bræðra 

Jóns Halls og Hermanns Stefánssona. Já, og ekki má gleyma framlagi Álfrúnar 

Gunnlaugsdóttur og kolleganna Erlu Erlendsdóttur, Hólmfríðar Garðarsdóttur og 

KristínarGuðrúnar Jónsdóttur.  

 

Þá eru tengslin við Danmörku og önnur Norðurlönd og hinn enskumælandi heim 

svo fjölþætt að ógjörningur er að byrja og enda umfjöllun um öll þau víðtæku og 

flóknu áhrif. Og síðast en ekki síst langar mig að nefna alla tungumálakennar-

ana, sem auk menntunar sinnar hafa til að bera ást og velvild í garð þess fólks 

sem tungurnar tala og þeirra menningarheima, sem þeim tengjast. Slík verðmæti 

eru ómetanleg öllu fólki og öllum þjóðum á öllum tímum.  

Ný lög um framhaldsskóla gera einungis ráð fyrir 45 nýjum einingum í kjarna, 

sem munu vera ígildi 27 gamalla eininga. Kjarninn í nýju stúdentsprófi 

samanstendur einungis af fáeinum einingum í ótvíræðum lykilgreinum 

skólakerfisins, þ.e. íslensku, ensku og stærðfræði. Að öðru leyti er gert ráð fyrir 

að hver skóli skilgreini hvert inntakið skuli vera í stúdentsprófinu. Ekki er 

skilgreint hvað skiptir máli eða hve mikilvæg reynsla og ögun fæst í 

viðureigninni að læra eitthvað nokkurn veginn til hlítar. Það liggur í eðli 

tungumálanáms og raunar einnig stærðfræðináms að það tekur tíma og krefst 

endurtekningar eigi viðunandi árangur að nást. Með þessum breytingum verður 

stúdentsprófið ekki lengur það viðmið, sem notast hefur verið við sem skilyrði 

fyrir inngöngu í háskóla. Því þurfa háskólarnir í landinu   nú að ráðast í það 

verkefni að skilgreina hvaða kröfur hann vilji gera til inngöngu. Annars vegar 

þurfa skilyrðin að taka til almennra inntökuskilyrða og hins vegar til inntöku á 

tiltekin námssvið skólans. Hér bíður ögrandi og krefjandi verkefni, sem þyrfti að 

vinna í nánu samstarfi við framhaldsskóla landsins – og í okkar tilviki við 

tungumálakennara. Það má ekki gerast að það almenna nám, m.a. í tungumálum, 

sem hefur farið fram í framhaldsskólum, færist nú upp í háskóla. Það væri 

alvarleg gengisfelling á námi á báðum skólastigum.  

Það verður ekki sagt að mikið eftirlit sé með því, sem fram fer í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi. Þess vegna getur inntak náms verið breytilegt frá 

einum skóla til annars – og jafnvel frá einum kennara til annars innan sama 

skóla – enda þótt nemendur hafi lokið við námskeið, sem í orði kveðnu eiga að 

vera sambærileg. Ein leiðin í tungumálakennslu gæti verið að innleiða evrópsku 

viðmiðin við skilgreiningu námsmarkmiða og tryggja að þeim verði náð með 

tilheyrandi prófum (að hluta til rafrænum). Nemendur verða að geta reitt sig á að 

þeirra bíði sambærilegt nám, hvar svo sem þeir stunda námið – annað væri svik 
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við þá. Það má ekki bregðast nemendum í þessu efni – almennilegur 

undirbúningur fyrir háskólanám, haldgóð menntun fyrir líf og störf, er þeim og 

þjóðinni brýn nauðsyn. 

Í áðurnefndum lögum er gert ráð fyrir að hluti náms færist frá framhaldsskóla 

niður í grunnskóla. Ég hef ákveðnar efasemdir um ágæti þessa. Ekki þó vegna 

þess að ég telji að nemendur í efstu bekkjum grunnskólans geti ekki lært sitt af 

hverju, heldur af því að þroski nemenda fylgir aldri og því lætur þeim 

misjafnlega að læra það sem fyrir þá er lagt á mismunandi aldursskeiðum. Aldur 

nemenda skiptir miklu um það hve flókna hugsun þeir ráða við. Allir vita að til 

að læra framburð, þá er ungur aldur æskilegur, til að læra flókna málfræði þarf 

nokkurn vitsmunaþroska og flókið orðaforðanám útheimtir þekkingu á 

heiminum og móðurmálinu. Þess vegna munu ekki allir nemendur geta lært það 

sama 16 ára og 18 ára. Með lakara námi takmarkast tækifæri nemenda og 

þjóðarinnar til að takast á við framtíðina. 

 

Síðan þarf ekki að nefna það hér, að yfirleitt er fagmenntun kennara í 

kennslugrein meiri á framhaldsskólastigi en á grunnskólastigi – þó vænta megi 

að aukin menntun kennara muni smám saman skila sér í bættri menntun 

grunnskólakennara í kennslugrein.  

Ég hef þegar minnst á, hve mikill veigur hefur verið í því fyrir íslenskt þjóðfélag 

að íslensk ungmenni hafa getað stundað nám erlendis. Ólíkt mörgum öðrum 

löndum, þar sem talað er um „brain drain“ má hér finna mörg dæmi um „brain 

gain“, þ.e.a.s. að með náminu erlendis hafa íslenskir námsmenn, eins og dæmið 

um Einar B. Pálsson sýndi hér að framan, leitt til þess að námsmennirnir hafa 

kynnst mönnum, sem hafa reynst góðir liðsmenn við uppbyggingarstarf og 

sumir jafnvel flutt hingað til lands um lengri eða skemmri tíma.  

..... 

Það skýtur því skökku við –einmitt nú þegar við þurfum mest á því að halda að 

viðhalda jákvæðum og farsælum samskiptum við umheiminn og auka þau ef 

eitthvað er – að við ætlum við slíkar aðstæður að veikja stöðu okkar með því að 

fórna sérstöðunni, sem hefur verið okkur svo mikils virði. Ætli það sé ekki 

einmitt fyrir tilstilli almennrar og góðrar tungumálakunnáttu, að Norðurlöndin 

hafa náð svo langt á heimsvísu sem raun ber vitni? Berið þessar þjóðir saman 

við þær, sem ekki geta talað máli sínu sjálfar við útlendinga, heldur þurfa að láta 
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aðra tala fyrir sig. Okkur væri nær að hugsa um það í alvöru, hvernig við 

tryggjum áfram góða kunnáttu í þeim málum sem þær þjóðir tala, sem við eigum 

í mestum samskiptum við og einbeita okkur jafnframt að því, að finna leiðir sem 

tryggja kunnáttu í málum, þar sem hagsmunir eru í veði, t.d. í helstu Asíumálum. 

Það er þó fráleitt að allur þorri nemenda læri slík mál, en sú menning sem 

þessum málum tengist þarf að verða hluti af heimsmynd Íslendinga. Þá er löngu 

orðið tímabært að sinna betur kennslu í stærstu innflytjendamálunum hér á landi, 

t.d. pólsku. Því fleiri málum sem við getum brugðið fyrir okkur, þeim mun 

meira vægi hefur það fyrir tækifæri okkar jafnt heima sem heiman. 

Menningarlega þýðir metnaðarfullt tungumálanám fjölbreytni í stað einsleitni.  

Ætli það séu ekki fleiri en ég, sem sakna sárlega Friðriks Páls Jónssonar og 

Sonju Diego, sem gátu vitnað í fréttir dagsins í Der Spiegel, Süddeutsche 

Zeitung og Le Monde og tekið viðmælendur af ólíku þjóðerni tali.  

Að lokum vil ég geta þess til umhugsunar, að ég las um það fyrir skömmu að 

Bandaríkjamenn og Frakkar teldu stöðu sína veikari en ella vegna takmarkaðrar 

kunnáttu í erlendum tungumálum og lítils skilnings á menningu annarra þjóða, 

sem fæst m.a. í gegnum tungumálanám. Tungumál ljúka upp heimum, eins og 

Pétur Gunnarsson kemst svo fallega að orði í samnefndri bók, sem hefur að 

geyma orð rithöfunda handa Vigdísi, og því má ekki gleyma. Almenn 

tungumálakunnátta eykur víðsýni og breytir heimsmyndinni.  

Það bar við á tímum útrásarinnar að út gekk boð um að allar tungur væru einskis 

nýtar nema enska, sem væri besta og eina boðlega samskiptamálið fyrir okkur 

Íslendinga og með hana að vopni áttu allir vegir að vera okkur færir til að sigra 

heiminn. Jafnvel móðurmálinu skyldi varpað fyrir róða eða að minnsta kosti 

skyldi því ekki gert hærra undir höfði en ensku, enda enginn heimur á Íslandi – 

þannig lagað séð – heimurinn, vettvangurinn og athafnasvæðið var bara 

útrásarvíkinganna svokölluðu og í útlöndum. Það er engin furða þótt hafnfirskar 

húsmæður reki í rogastans, þegar það spyrst nú að þessir sömu snillingar – sjálfir 

boðberar fagnaðarerindisins – geta ekki staðið fyrir máli sínu á ensku í 

réttarsölum erlendis.  

Ég vil að við stöndum vörð um hagsmuni okkar á öllum sviðum, stuðlum að 

jákvæðum samskiptum við vinaþjóðir, gætum menningar okkar og drögum 

hvergi úr tækifærum ungs fólks til náms hér heima og erlendis. Það gerum við 

með því að sýna enn meiri metnað viðvíkjandi tungumálakennslu. 

  


