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Útdráttur
Rannsóknin var gerð til að kanna stöðu íslenskunnar sem þjónustutungumáls fyrir Íslendinga á
veitingastöðum - hvort Íslendingar vilji hafa íslensku sem þjónustutungumál þar og hvaða
ástæður gætu mögulega skýrt stöðu íslenskunnar á veitingastöðum.
Könnuð var samsvörun á milli stöðu þjónustuveitanda og óska Íslendinga – hvað stjórnendur
veitingastaðanna segja um stöðu íslenskunnar og hversu miklu máli það skiptir Íslendinga að
fá íslenska þjónustu á veitingastöðum.
Tekin voru viðtöl við stjórnendur veitingastaða og sérfræðinga á svið íslenskrar tungu og gerð
Netkönnun á afstöðu Íslendinga til íslensku sem þjónustutungumáls á veitingstöðum.
Skýringa var síðan leitað hjá sérfræðingum í íslenskri tungu á niðurstöðum rannsóknarinnar, út
frá utanaðkomandi áhrifum, íbúum og stjórnenda veitingastaða, innviðum í íslensku samfélagi
og stefnumörkun íslenskrar tungu.
Rannsóknin sýnir að þegar íslenskumælandi einstaklingur fer á veitingastað er ekki á vísan að
róa. Á höfuðborgarsvæðinu er þjónustutungumálið líklega íslenska en á landsbyggðinni allt
eins enska. Íslendingar vilja fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum en aldur, menntun og
búseta skipta þó máli í afstöðu þeirra. Samsvörun er á höfuðborgarsvæðinu í afstöðu Íslendinga
og stöðu íslenskunnar á veitingastöðum en hið gagnstæða á landsbyggðinni. Eintyngdir
Íslendingar gætu átt von á sértækri þjónustu.
Eina leiðin til að þjónusta Íslendinga á íslensku á veitingstöðum er að starfsfólkið kunni
þjóðtungu Íslendinga að því marki sem starfið krefst. Kennara skortir til að kenna íslensku og
samstillt átak allra aðila þarf til að tryggja stöðu íslenskunnar. Afstaða Íslendinga ætti að vera
nægilega virkur ímyndarhvati fyrir stjórnendur veitingastaða.
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Abstract
This research was undertaken to examine the status of the Icelandic language as a servicelanguage for Icelanders. Firstly, if Icelanders want to use Icelandic as their service-language
and secondly, what possible reasons could explain the status of the Icelandic language in
restaurants in Iceland.
Correlation between the status of the provider and the wishes of Icelanders was examined –
what the restaurateurs say about the status of the Icelandic language and how important it is for
Icelanders to receive services in their native tongue in local restaurants.
Restaurateurs and experts in the Icelandic language were interviewed and an internet survey
conducted on Icelanders’ stance on the use of Icelandic as a service-language in restaurants.
Language experts were then consulted about the results. They provided explanations based on
external influences, inhabitants and restaurant management, infrastructures of the Icelandic
society and the strategic process of the Icelandic language.
The research shows that when an Icelandic speaking person goes to a restaurant he or she cannot
be sure they can use their native language to get service. In Greater Reykjavik the servicelanguage is more likely to be Icelandic but in the countryside it could just as well be English.
Icelanders want to use their own language when getting service in restaurants although age,
education and residence does make a difference in their position. There is correlation in Greater
Reykjavik between the Icelanders‘ stance and the status of the Icelandic language, but in the
countryside it is the opposite.
The best way to service Icelanders in Icelandic restaurants seems to be to have employees that
speak Icelandic. However, there is a shortage of teachers to teach Icelandic and a need for a
united effort of all parties to secure the place of the Icelandic language. The attitude and stance
of Icelanders should be an incentive enough for the restaurateurs.
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1. Inngangur
Tilgangurinn með rannsókninni snýst um notkun íslenska tungumálsins á veitingastöðum á
Íslandi og er margþættur. Að komast að því á hvaða tungumáli Íslendingar fá afgreiðslu og
þjónustu á veitingahúsum á Íslandi. Að komast að því á hvaða tungumáli Íslendingar vilja fá
afgreiðslu og þjónustu á veitingahúsum Íslands. Að komast að því að hvað leyti geta:
•

utanaðkomandi áhrif eða hafa,

•

snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða eða hafa,

•

þættir íslensks samfélag og innviða þess og

•

atriði í stefnumörkun íslenskra tungu

helst skýrt á hvaða tungumáli Íslendingar fá afgreiðslu á veitingarstöðum og afstöðu íslenskra
viðskiptavina þeirra. Ásamt því að reyna að draga fram í dagsljósið hvað það væri í
samtímanum á Íslandi sem gæti orðið íslenskunni mestur fjötur um fót sem þjónustutungumáls
fyrir íslenskumælandi viðskiptavini veitingastaða (Íslenska til alls, 2009).
Sú hugmynd að rannsaka íslenska tungumálamenningu á veitingastöðum á Íslandi kviknaði
vegna reynslu höfundar af viðskiptum við veitingastaði á Íslandi og ferðar hans til London
síðastliðinn vetur. Höfundur á það til að borða á veitingastöðum á Íslandi og hefur lent nokkuð
mörgum sinnum í því að þjónustufólkið gat ekki gert sig skiljanlegt á íslensku og ekki skilið
ensku höfundar. Vissulega er enska ekki hans sterkasta hlið en svo brá við, að í Londonferðinni
gekk þarlendum betur að skilja ensku hans heldur en þjónustufólki hér á Íslandi. Höfundi fannst
þetta athyglivert og fór að íhuga alvarlega að ráðast í að rannsaka málið.
Ekki dróg úr hug höfundar að láta rannsóknina fjalla um íslenska tungumálamenningu á
veitingastöðum á Íslandi þegar það gerðist æ oftar, sumarið 2018, að þjónustuaðilar á
veitingastöðum á Íslandi stóðu einfaldlega á gati þegar höfundur notaði ylhýru íslenskuna sem
tungumál á veitingastöðum. Steininn tók síðan úr þegar höfundur gerði tilraun til að panta
þyrluflug, hjá íslensku afþreyingarfyrirtæki, fyrir barnabarnið og einstaklingurinn sem var
hinumegin á línunni spurði einfaldlega hvort ekki væri hægt að tala á ensku. Síðan kom í símann
einstaklingur hjá fyrirtækinu sem gat talað íslensku og skilið en hafði vægast sagt verulega
takmarkaðan orðaforða og skilning á íslensku.
Í framhaldi af ofangreindu fór höfundur að velta því fyrir sér hvort það gæti verið að á Íslandi
væri um nokkur flækjustig að ræða í tungumálamenningu. Vangaveltur um þessi mögulegu
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flækjustig urðu endanlega til þess að höfundur ákvað að gera íslenska tungumálamenningu á
veitingastöðum Íslands að rannsóknarefni í mastersritgerð sinni í menningarstjórnun.
Í upphafi hinnar þekktu byggðar á Íslandi, á seinni hluta níundu aldar, var lítill munur á
tungumáli þess norræna fólks sem flutti til Íslands, tungumálið á Íslandi hefur frá þeim tíma
breyst bæði vegna innri og ytri áhrifa (Guðrún Kvaran, 2002). Sú staðreynd að Ísland er eyja
langt frá fjölmennum þjóðum veitti Íslendingum, fyrr á öldum, þá vernd að þjóðtunga og
menning þeirra varð minna fyrir áhrifum frá öðrum þjóðum og tungum. Leiða má að því líkum
að í þá daga hafi íbúar á Íslandi sem ekki höfðu íslensku sem móðurmál verið verulega fáir. Nú
er hins vegar öldin önnur, fyrsta janúar 2018 voru 13,71% íbúa Íslands á aldrinum 15-69 ára
með erlent ríkisfang (Hagstofa Íslands, 2017b, 2018a).
Á árunum 1950-1998 voru erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi á bilinu 1,3-2,1%. Frá árinu
1998-2009 fjölgaði þeim en fækkaði á árunum 2010-2012 (Hagstofa Íslands, 2017c). Síðustu
tvo áratugina, 1998-2018, hefur orðið mikil breyting á ríkisfangasamsetningu þeirra íbúa sem
búa á Íslandi. Í upphafi árs 1998 var hlutfall íbúa með íslenskt ríkisfang 97,93% en tveim
áratugum síðar, í upphafi árs 2018 var hlutfall íbúa með íslenskt ríkisfang 89,1%. Íbúum með
íslenskt ríkisfang hafði fjölgað um 16,5% á þessu tímabili en íbúum með erlent ríkisfang hafði
fjölgað um 573,5% (Hagstofa Íslands, 2017b, 2018e).
Því hefur verið haldið fram í ræðu og riti að stór hluti af íslenskri menning og tungumálið
íslenska séu allt að því órjúfanlegt hvort frá öðru. En tungumálið íslenska er ekki eitthvert
einræktað tungumál án áhrifa frá öðrum tungumálum eða tíðaranda hvers tíma. Tungumál
þróast, eins og notendur þess sem og tíðarandi og samfélag samtímans vill að það þróist og
breytist en ekki eins og einhverjir fáir vilja hafa það, stundum allt að óbreytanlegt. Örsamfélög
á borð við Ísland þurfa að horfa til þess að um leið og ákveðinn vettvangur eða starfsemi hættir
að nota íslensku sem aðaltungumál þá er líklegt að sá vettvangur og sú starfsemi muni ekki nota
íslenskuna sem aðaltungumál aftur. Þess vegna veltir höfundur fyrir sér hvort sú staða sé í
uppsiglingu hvað varðar veitingastaði á Íslandi að þar verði vettvangur og starfsemi þar sem
enska verði í raun aðaltungumálið þegar þjónusta á þá sem hafa íslensku að móðurmáli. Það
verði allt að því undantekning að fá þjónustu á íslensku og íslenskan muni þar af leiðandi tapa
virkni á því sviði tungumálsins.

1.1.

Lýsing á viðfangsefni

Viðfangsefnið er íslensk tungumálamenning á íslenskum veitingastöðum. Tekin voru viðtöl við
þrjá stjórnendur veitingastaða á Íslandi. Forsendur fyrir hvaða staðir voru valdir eru að þeir séu
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íslenskir, í eigu Íslendinga og undir stjórn Íslendinga. Viðfangefnið felst í að skoða íslenska
tungumálamenningu veitingastaða frá þrem hliðum. Hlið stjórnenda veitingastaða og hlið
Íslendinga. Þriðja hliðin er að bera niðurstöður hinna hliðanna undir álitsgjafa sem sérfróðir eru
um íslenska tungu.

1.1.1.

Viðfangsefni rannsóknarinnar er í nokkrum þáttum

Að kanna tungumálamenningu á veitingastöðum sem eru í eigu Íslendinga og reknir af
Íslendingum á Íslandi. Horft verður á stöðuna á árinu 2018. Til þess að skerpa rannsóknina er
horft á stöðuna frá þrem sjónarhólum. Sjónarhorni stjórnenda veitingastaða, afstöðu Íslendinga
til íslensku sem þjónustutungumáls á veitingastöðum og íslenskra sérfræðinga á sviði íslenskrar
tungu.
Í viðtölunum við stjórnendur var horft til þess hvernig gengur að fá fólk til að starfa á
veitingastöðunum sem og hvert sé ráðandi tungumál á viðkomandi veitingastað. Sérstaklega
var horft til þess á hvaða tungumáli er talað við þá sem hafa íslensku sem móðurmál og tala
íslensku og þá sem ekki tala íslensku. Leitað eftir upplýsingum hvort veitingastaðirnir hafi sett
sér málstefnu. Kannað var hjá stjórnendum veitingastaða á Íslandi á hvaða hátt þeir sjá fyrir sér
þróun íslenskumenningar á veitingastöðum á Íslandi. Sömuleiðis hversu áríðandi þeir telja að
íslenskukunnátta starfsfólks sé fyrir starfsemina. Er staða íslenskunnar í góðu gengi, hnignandi
eða á hröðu undanhaldi? Hvaða ástæður, ef einhverjar eru, telja stjórnendur vera helstu
áhrifavalda í þróun íslenskumenningar á veitingarstöðum á Íslandi.
Könnuð var afstaða Íslendinga til þess hversu miklu eða litlu máli það skipti þá að afgreiðsluog þjónustufólk tali íslensku þegar það fer á veitingastaði á Íslandi. Svörin voru jafnframt
skoðuð út frá bakgrunnsupplýsingum til að fá fylgni og breytur sem skýrt eða skerpt geta
upplýsingarnar sem svörin veita.
Í viðtölum við íslenska sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu var leitað eftir skýringum þeirra og
áliti á niðurstöðum úr ofangreindum viðtölum við stjórnendur veitingastaða og afstöðukönnun
meðal Íslendinga.

1.2.

Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið

Rannsóknarspurning samleitandi sniðs:
Er samsvörun á milli þess á hvaða tungumáli Íslendingar fá þjónustu á íslenskum
veitingastöðum og hversu miklu máli það skiptir Íslendinga að hafa íslensku sem
þjónustutungumál á veitingastöðum?
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Rannsóknarspurning skýrandi raðsniðs:
Hvaða utanaðkomandi áhrif, snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða í íslensku
samfélagi, þættir íslensks samfélags og innviða þess og atriði í stefnumörkun íslenskrar
tungu, geta helst skýrt niðurstöður rannsóknarspurningar samleitandi sniðs?
Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að ná eftirfarandi fram:
Átta sig á stöðu íslenska tungumálsins sem þjónustutungumáls á veitingastöðum á Íslandi og
ástæðum hennar. Finna helstu áhrifavalda stöðunnar, sem gætu til dæmis verið gríðarlegur
fjöldi starfsmanna af erlendu þjóðerni og mikill fjöldi erlendra ferðamanna. Gera sér grein fyrir
framtíðarhorfum íslenskunnar sem þjónustutungumáls á veitingastöðum á Íslandi.
Komast að viðhorfi Íslendinga til þess hversu miklu eða litlu máli það skipti þá að afgreiðsluog þjónustufólk tali íslensku þegar það fer á veitingastaði á Íslandi. Koma auga á hvaða
bakgrunnsþættir sýna mesta fylgni við þessa afstöðu.
Leita skýringar á stöðu íslenskunnar sem þjónustutungumáls á veitingastöðum með tilliti til
rannsóknarspurninganna
Í rannsókninni er að finna undirmarkmið, þau felast í að fanga í orðræðu eftirfarandi breytur á
meðal stjórnenda veitingastaða á Íslandi á árinu 2018.
•

Hver er staða íslenskunnar sem þjónustutungumáls veitingastaða á Íslandi að mati
stjórnenda veitingastaða og hverja telja þeir helstu áhrifavalda.

•

Ríkjandi tungumál veitingastaðar, meðal starfsmanna og við viðskiptavini.

•

Finnst stjórnendum veitingastaða að íslenskan eigi sér framtíð sem þjónustutungumál á
veitingastöðum á Íslandi.

Höfundur lagði af stað í rannsóknina með ákveðna sýn á viðfangsefnið og efnistök þess ásamt
ákveðinni rannsóknarspurningu. Þegar honum varð ljóst að um óvinnandi vígi væri að ræða
vegna skorts á aðgengi þá þýddi ekkert annað en að skipta um hest í miðri á áður en yfir næsta
hyl yrði farið. Þar af leiðandi, til þess að glata ekki allri þeirri vinnu sem unnin hafði verið, þá
tók höfundur nýjan vinkil á viðfangsefni rannsóknarinnar. Um leið varð til ný
rannsóknarspurning sem þróaðist með framgöngu rannsóknarinnar og að lokum klofnaði í
tvennt.
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1.3.

Fræðileg nálgun og helstu kenningar

Kynntar og rýndar eru þær fáu skýrslur og rannsóknir sem gerðar hafa verið af svipuðum toga
varðandi afstöðu atvinnurekenda og Íslendinga til íslenskukunnáttu starfsmanna á Íslandi.
Jafnframt verður fjallað um upplýsingar sem höfundur taldi að myndu nýtast fyrir rannsóknina
sem og skrif innlendra og erlendra sérfræðinga um tungumál og málstefnur. Einnig verður rýnt
í íslensku málstefnuna Íslenska til alls og reynt að fókusa á hvernig hún getur orðið íslenskunni
að liði. Einnig verða skoðaðar málstefnur nágrannalandanna til að sjá hvernig þau bera sig að
og hvort eitthvað er á annan veg þar.
Greint verður frá sögulegum staðreyndum fyrir þá þætti sem rannsóknin nær til og leitast við
að útskýra gögnin.
Fræðilega nálgunin felst í að finna og setja fram upplýsingar, rannsóknir, kannanir, kenningar
og skýrslur og skrif sérfræðinga svo hægt sé að tengja greiningu rannsóknargagna við þær.
Jafnframt því að sýna fram á tengingu ofangreindar atriða við rannsóknargögn þá um leið bera
kennsl á þá þætti sem passa ekki saman eða fylgja ekki mynstri annarra þátta.

1.4.

Kynning á aðferðafræði rannsóknar

Höfundur byggir rannsóknina á blönduðum aðferðum eigindlegra og megindlegra
rannsóknaraðferða.
Hvað varðar hinn eigindlega þátt rannsóknarinnar þá byggir hann á fjórum grunnstoðum sem
eru meginatriði í eigindlegum rannsóknum. Grunnstoðirnar eru: Rannsakandinn, staða og
reynsla hans ásamt skilningi hans á öðrum og sjálfum sér. Fræðasýn og viðhorf rannsakandans
og áhrif þeirra þátta á rannsókn hans. Aðferðir sem notast er við í rannsókninni, mestmegnis
var notast við aðferðir grundaðrar kenningar og fyrirbærafræði í rannsókninni. Aðferðir við
gagnsöfnun og gagnagreiningu. Í gagnasöfnun var notast við opin og djúp viðtöl eftir því sem
við átti. Í gagnagreiningu var notast við innihalds- og orðræðugreiningu til að sjá menningu,
mynstur og skilja merkingu eins viðmælendur skilja hana.
Hvað varðar megindlega þátt rannsóknarinnar þá byggir hann á lýsandi aðferð rannsóknar og
er um að ræða blöndu sniða af hreinni lýsandi rannsókn, lýsandi samanburðarrannsókn og
lýsandi sambandsrannsókn allt eftir því sem niðurstöður skoðanakönnunarinnar voru
(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377–390; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–
237). Raunhyggja vísindahefðar (e. positivism) er sá grunnur sem megindlegar rannsóknir hvíla
á (Crotty, 1998), sem grundvallast á þekkingarfræðilegri hluthyggju (e. objectivism) þar sem
mælingar eru notaðar til að draga hið sanna í veröldinni fram í dagsljósið (Creswell, 2013;
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Portney og Watkins, 2015). Ef fá á vitneskju úr stóru úrtaki eða þýðinu sjálfu, sé það tiltækt,
þá eru megindlegar aðferðir kjörnar til þess. Sá galli er hins vegar á gjöf Njarðar að ei verður
vitað með vissu hvað liggur að baki vitneskjunni þar sem ekki kafað djúpt og verður hún því
yfirborðskennd (Wisker, 2007).
Höfundur var í samstarfi við stjórnendur veitingastaðinna og sérfræðinga á sviði íslenskrar
tungu. Opinberir vefir svo sem Hagstofu Íslands voru notaður til gagnaöflunar ásamt bókum,
ritrýndum greinum fræðitímarita og fleiri áreiðanlegum heimildum.

1.5.

Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni

Höfundur velur viðfangsefnið vegna einlægs áhuga á varðveislu íslenska tungumálsins og
vegna þess að menningararfleifðin byggist að stórum hluta á tungumálinu. Jafnframt þá gerir
höfundur sér grein fyrir að á brattann er að sækja fyrir íslenskuna, sérstaklega þegar ákveðin
þjónustustig virðast vera að tapast með tapaðri virkni og þjónustutungumálið gæti verið að
færast frá íslensku yfir á annað tungumál, enskuna. Sömuleiðis vegna þess að starfsfólk hefur
mögulega ekki vald á íslensku og ef til vill ekki heldur nægilega gott vald á því tungumáli sem
það notar til að þjónusta og hún byggist á. Það gæti skotið skökku við ef að þjónustutungumálið
á veitingastöðum fyrir þá sem búa á Íslandi er að færast yfir á annað tungumál, tungumál sem
hvorki þjónustuveitendur, starfsmenn, eða þjónustuþyggjendur, viðskiptavinirnir, hafa sem
móðurmál. Í þeirri stöðu þá gæti alfarið tapast það þjála flæði sem er í samræðum fólks sem
notar sitt móðurmálið og í samskiptum sín á milli.
Höfundur telur að rannsóknin hafi mikið gildi fyrir íslenskuna og samfélagið á Íslandi sem
hefur hana að móðurmáli. Jafnframt geti rannsóknin orðið gott innlegg í umræðuna um stöðu
íslenskrar tungu og hvaða möguleika hún á til að lifa af. Höfundur vonast jafnframt til að
rannsóknin gefi betri sýn á samhengi þeirra þátta sem hún afmarkast af. Rannsóknin tengist
félagsvísindasviði skólans þar sem í henni er fjallað um tungumálið íslensku og þá menningu
sem tengist henni á afmörkuðu sviði, á veitingastöðum.
Við vinnu við rannsóknina þá kom í ljós að vart hafa verið gerðar opinberar kannanir eða
rannsóknir á tungumálamenningu vinnustaða á Íslandi og stöðu íslenskunnar sem
þjónustutungumáls á íslenskum vinnustöðum eða stöðu íslenskunnar sem þjónustutungumáls
fyrir þá sem hafa íslensku sem móðurmál á Íslandi. Sú staða kom höfundi á óvart, sérstaklega í
ljósi þess að mikið hefur verið ritað og rætt um að íslenskan eigi undir högg að sækja. Þetta
styrkti rökstuðninginn fyrir val á viðfangsefninu en varð þess valdandi að höfundur varð að taka
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aðra sýn á rannsóknina en lagt var upp með í byrjun. Höfundur gaf sér enga niðurstöður áður
en lagt var af stað í rannsóknina né á meðan á rannsókninni stóða eða við úrvinnslu hennar.

1.6.

Uppbygging verkefnis

Fremst er inngangur. Á hæla honum fylgir kaflinn hugtök, rannsóknir, tungumál, málstefnur
og sagan sem inniheldur hugtök, rannsóknir, tilvitnanir í fræðilegar greinar, skýrslur og rit sem
tengjast efninu ásamt sögulegum staðreyndum. Þar á eftir kemur aðferðafræði rannsóknar sem
skiptist í; þátttakendur rannsóknar, úrtak, þýði og aðgengi, lýsingu á rannsóknaraðferðum,
greiningaraðferðum

lýst,

greint

frá

mælitækjum

ásamt

réttmæti

og

áreiðanleika

rannsóknarinnar. Einnig sem fjallað er um þau rannsóknarraðsnið sem notuð eru í rannsókninni
og hvernig þau tengjast Að lokum er farið yfir stöðu rannsakanda og siðferðileg álitamál. Í
kaflanum úrvinnsla og greining gagna eru rannsóknargögn greind og kynnt.
Í kaflanum niðurstöður rannsóknarinnar og svör við rannsóknarspurningum er heildarmynd af
niðurstöðum rannsóknarinnar raðað saman ásamt því að setja fram niðurstöður rannsókna
samleitandi sniðs og skýrandi raðsniðs. Jafnframt er rannsóknarspurningunum svarað í
kaflanum. Í kaflanum umræður um niðurstöður rannsóknarinnar eru niðurstöður
rannsóknarinnar reifaðar með tilliti til annarra rannsóknar, kenninga og skrifa fræðimanna sem
og sögulegra upplýsinga til samanburðar. Tilgangurinn er að gefa gleggri mynd af
niðurstöðunum, sömuleiðis eru álit sérfræðinganna sem leitað var til tíundaðar rýmra en í
niðurstöðunum, til að gefa víðari sýn á niðurstöður skýrandi raðsniðs. Kaflinn ályktanir kemur
þar á eftir, í honum eru settar fram helstu ályktanir sem má draga af heildarrannsókninni og þær
rökstuddar lítillega. Enn fremur þá koma fram ályktanir sem draga má af einstökum liðum
rannsóknarinnar. Í lokaorðum er stiklað á stóru um rannsóknina og lærdóm höfundar af henni
ásamt mögulegri framhaldsrannsókn. Aftast eru heimildaskrá og viðaukar.

1.7.

Annmarkar

Höfundur ákvað að líta frá hjá þeim annmarka að einungis reyndist hægt að fá viðtöl við þrjá
stjórnendur veitingastaða. Þeir ættu að gefa marktæka mynd af stöðunni, í ljósi þess að um er
að ræða veitingastaði bæði á höfuðborgarsvæðinu og í strjálla þéttbýli á landsbyggðinni. Það
hefði verið betra fyrir rannsóknina að renna ferð um landið og taka viðtöl við um það bil tíu
stjórnendur til að fá öruggari niðurstöður varðandi ákveðnar vísbendingar sem komu fram í
viðtölunum þess efnis að stærri staðir á landsbyggðinni eru í anda höfuðborgarsvæðisins.
Höfundur ákvað að líta framhjá þeim annmarka að sonur hans hafði unnið þrjú sumur á einum
veitingastaðanna. Viðtölin voru tekið í október 2018 og sonurinn var hættur störfum og hafði
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ekki falast eftir vinnu næsta sumar. Enn fremur leit höfundur framhjá þeim annmarka að hafa
farið á fjóra af þeim veitingastöðum sem stjórnendurnir reka á rannsóknartímabilinu.
Sú spurning sem lagt var af stað til að leita svars við reyndist snúnari og óþjálli til rannsóknar
en höfundur gerði ráð fyrir í rannsóknaráætlun sinni. Rannsóknarspurningin klofnaði á
ákveðum tímapunkti rannsóknarinnar í tvennt og endaði þannig. Þetta gerðist um leið og
höfundi var ljóst að hann var í raun að framkvæma tvær rannsóknir sem tengdust og best væri
að vinna með tvær rannsóknarspurningar til að gera rannsóknina skilvirkari.
Aðgengi að veitingastöðum og stjórnendum þeirra var snúnara en gert hafði verið ráð fyrir.
Mögulegt er að umræða í fjölmiðlum um stöðu erlends starfsfólks veitinga- og gististaða hafi
átt þar hlut að máli, en hún var frekar áberandi í fjölmiðlum á þeim tíma sem höfundur leitaði
eftir viðtölum.
Höfundur rannsóknarinnar fór af stað með háleitar hugmyndir og mikinn metnað en á
ákveðnum tímapunti varð honum ljóst að skrúfa þyrfti niður í væntingunum og sníða sér stakk
eftir vexti. Þetta leiddi til ákveðins tvíverknaðar í rannsókninni sem reynt var að lágmarka sem
kostur var.
Það sem nálgun höfundar nær ekki að skýra, samkvæmt því sem lagt var af stað með, er hver
tungumálakunnátta starfsmanna á veitingastöðum er. Enn fremur þá var alltaf þungt undir fæti
að fá skýra tengingu við íslensku málstefnuna, enda er hún hálf óvirk hjá þeim sem ekki starfa
eftir henni eða hafa hana til hliðsjónar eins og staðan er hjá veitingastöðunum.
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2. Hugtök, rannsóknir, tungumál, málstefnur og sagan
Í þessum kafla verða reifaðar þær íslenskar rannsóknir og skýrslur um tungumálamenningu
vinnustaða sem höfundur kom hönd á við gagnaöflun. Sömuleiðis verður lagaleg staða
íslenskunnar skoðuð sem og störf Íslenskrar málnefndar og íslenska málstefnan Íslenska til alls.
Rýnt verður í málstefnur nokkurra stofnana og fyrirtækja á Íslandi sem og hvort einhver störf
gera skýlausa kröfu um kunnátta í íslensku. Jafnframt verða tíundaðar fræðilegrar nálganir um
tungumálamenningu í útgefnum bókum og ritum á Íslandi. Kaflinn inniheldur einnig sögulegar
staðreyndir um fjölda íbúa af erlendum uppruna, vinnumarkaðinn og fleira er varðar þá þætti.
Sömuleiðis er greint frá þeim möguleikum sem einstaklingar hafa til þess að læra íslensku. Enn
fremur verður skoðuð tungumálahegðun Íslendinga gagnvart þeim einstaklingum sem þeir telja
erlenda. Greint verður frá staðreyndum um fjölda ferðamanna er leggja leið sína til Íslands.

2.1.

Hugtök og skilgreiningar

2.1.1.

Afgreiðslu- og þjónustutungumál veitingastaða

Með hugtakinu afgreiðslu- og þjónustutungumál veitingastaða er átt við það tungumál sem
starfsfólk veitingastaða notar í samskiptum sínum við viðskiptavini veitingastaðanna.

2.1.2.

Að vera íslenskumælandi

Skilgreining á því að vera íslenskumælandi er að viðkomandi starfsfólk skilji og tali íslensku
nægilega vel til að veita viðskiptavini sem talar íslensku starfstengda þjónustu á tungumálinu.

2.1.3.

Íslenska sem annað mál

Þegar íslenska tungumálinu er bætt við móðurmál viðkomandi. „Hugtakið „annað tungumál“
er notað þegar nýtt mál bætist við móðurmálið eftir um það bil þriggja ára aldur. Málið sem
þannig er numið er síað í gegnum þekkingargrunn móðurmálsins. Sú síun veldur því að
námsferli annars máls er í eðli sínu ólíkt námsferli móðurmálsins“ („Annað tungumál“, 2011).

2.2.

Rannsóknir af svipuðum, sama eða tengdum toga

Þegar reynt var að nálgast rannsóknir eða kannanir á tungumálamenningu íslenskra vinnustaða
voru þær ekki margar og á lokametrunum þá fékk höfundur bráðabirgðaniðurstöður sem veittu
rannsókn hans stuðning. Það er greinilegt að þörf er á fleiri rannsóknum á tungumálamenningu
íslenskra vinnustaða. Jafnframt er þörf á rannsóknum á afstöðu Íslendinga til íslenskunnar og
tungumála á þjónustu og vinnustöðum.
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2.2.1.

Íslenska í ólgusjó – Áhrif samfélags- og tæknibreytinga á
tungumálið

Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, prófessorar í íslensku við Háskóla Íslands,
eru verkefnisstjórar rannsóknar um málsambýli íslensku og ensku, Greining á málfræðilegum
afleiðingum

stafræns

málsambýlis.

Rannsóknin

hlaut

þriggja

ára

öndvegisstyrk

Rannsóknarsjóðs tímabilið 1. júlí 2016 til 30. júní 2019 („MOLICODILACO“, e.d.;
„Úthlutunarsíða Rannís“, e.d.).
Í kynningarskjali verkefnisstjóranna sem ber titilinn Íslenska í ólgusjó: Áhrif samfélags- og
tæknibreytinga á tungumálið kennir margra forvitnilegra grasa og dæmi tekin um fyrstu
bráðabirgðaniðurstöður netkönnunar (Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017).
Enn fremur er velt upp í skjalinu ýmsum áleitnum spurningum um hver þróun síðustu ára hefur
verið og hverjar gætu orðið mögulega afleiðingar. Jafnframt er rennt yfir stafrænan
tungumáladauða og spáð í dauðamerki tungumál og hvort raunheimalíf tungumáls sé mögulegt
eftir stafrænan dauða. Með vitnun í könnun evrópuverkefnis META-NET um stöðu 30
Evrópumála árið 2012 og grein András Kornai frá 2013 um stafrænan tungumáladauða (Kornai,
2013; „META-NET White Paper Series — META Multilingual Europe Technology Alliance“,
e.d.).
Íslenskan hefur verið sterk og öll svið samfélagsins eru að nota hana eða hafa verið að nota
hana. Hún ætti þar af leiðandi að standa sterk, en þær breyting sem orðið hafa síðustu árin hafa
aukið áreiti. Áreiti á borð við aukinn fjölda ferðamanna, fjölgun íbúa á Íslandi með annað
móðurmál en íslensku, margmiðlunarvæðing á heimsvísu og aukning á notkun ensku í
háskólastarfi. Mögulegar afleiðingar af þessu áreiti eru taldar geta orðið að vægi íslensku
minnki og ensku aukist þar með, jafnframt að íslenska tapist á sumum notkunarsviðum og
virðing fyrir íslenskunni sem tungumáli þverri sem lýsi sér í að „-það fer að þykja hamlandi og
hallærislegt vegna minna notagildis“ (Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017,
bls. 3, 5–6).
Ofnagreint áreiti leiðir af sér keðjuverkun, snjóboltaáhrif, um leið og undanhald íslenskunnar
eykst þá verður það hraðara, nær til fleiri sviða og breiðari aldurshóps ásamt því að ná til yngri
barna. Enskan verður þar af leiðandi meira samþykkt á kostnað íslenskunnar (Eiríkur
Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 7).
Til þess að tungumál komist í efsta þrep á mælikvarða UNESCO, samkvæmt mælistikunum
sex hvað varðar lífvænleika mála þá þurfa: Í fyrsta lagi allir aldurhópar að nota tungumálið. Í
öðru lagi þeim mun lífvænlegra verður tungumálið sem meiri fjöldi sem notar það. Í þriðja lagi
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þá verður það að vera notað af öllum samfélagsþegnum. Í fjórða lagi þá þarf að nota tungumálið
til allra þarfa á öllum sviðum. Í fimmta lagi þá þurfa öll ný svið sem myndast í samfélaginu að
nota málið. Í sjötta og síðasta lagi þá þarf málið að eiga sér stoð alls staðar, í stafsetningu,
rithefð, texta, orðabókum, bókmenntum og síðast en ekki síst í fjölmiðlum (Eiríkur
Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 4).
Bráðabirgðaniðurstöður úr netkönnun rannsóknarinnar hjá 3.500 manns á aldrinum 13 ára og
eldri gefa vísbendingar um að undanhaldið sé ekki rétt að byrja heldur hafi hafist fyrir þó
nokkru. Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðunum þá eru 36-42% fólks á aldrinum 13- 30 ára mjög
eða frekar sammála því að það hugsi á ensku en 41-45% þessa aldurshóps eru mjög eða frekar
ósammála því. Aðeins 11-12% fólks 46 ára og eldri eru mjög eða frekar sammála því að það
hugsi á ensku en 77-83% þess aldurshóps eru mjög eða frekar ósammála því. Þegar spurt var
um hvort fólk tali ensku sín á milli þrátt fyrir að allir í hópnum tali íslensku þá eru 26-33% fólks
á aldrinum 13- 30 ára mjög eða frekar sammála því að það tali ensku en 54-61% þessa
aldurshóps eru mjög eða frekar ósammála því, á meðan aðeins 7-11% fólks 46 ára og eldri eru
mjög eða frekar sammála því að það tali ensku á meðan 83-85% þess aldurshóps eru mjög eða
frekar ósammála því. Styrkleiki svörunar var greinilegur, yngsti aldurflokkurinn gaf mesta
svörun fyrir mjög eða frekar sammála og sá elsti mesta fyrir mjög eða frekar ósammála (Eiríkur
Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 11–15).

2.2.2.

Bráðabirgðaniðurstöður úr rannsókn Molicodilaco um
málsambýli íslensku og ensku

Í rannsókn um málsambýli íslensku og ensku, Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns
málsambýlis undir stjórn Sigríðar Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar voru meðal
annarra eftirfarandi spurningar í netkönnun sem fram fór 2017-2018. Um er að ræða
bráðabirgðaniðurstöður tveggja spurninga í netkönnun rannsóknarinnar, byggðar á svörum um
1.560 þátttakenda, niðurstöðurnar eru birtar með fyrirvara (Ari Páll Kristinsson, 2018;
„MOLICODILACO“, e.d.).
„Allir starfsmenn í þjónustustörfum ættu að geta tjáð sig á íslensku“. Alveg sammála voru 44%,
frekar sammála voru 30%, hvorki né voru 14%, frekar ósammála voru 7% og alveg ósammála
voru 4%. Frekar eða alveg sammála 74% og frekar eða alveg ósammála 11% (Ari Páll
Kristinsson, 2018, bls. 6).
„Í íslenskum fyrirtækjum eða stofnunum ætti tungumál vinnustaðarins í sumum tilvikum að
vera enska“ Alvega sammála voru 5%, frekar sammála voru 9%, hvorki né voru23%,frekar
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ósammála voru 28% og alveg ósammála 34%. Frekar eða alveg ósammála 62% og frekar eða
alveg sammála 14% (Ari Páll Kristinsson, 2018, bls. 7).
Báðar þessar bráðabirgðaniðurstöður gefa verulega miklar vísbendingar um hvert hugur
Íslendinga stefnir. Hvað varðar starfsmenn í þjónustustörfum þá eru 44% sem segja það
afdráttarlaust og 30% í viðbót sem eru frekar með íslensku, alls 74%. Á meðan aðeins voru
11% á hinum kantinum. Ef aðeins er horft á þessa tvo vængi þá eru 74% með því að allir
starfsmenn í þjónustustörfum ættu að geta tjáð sig á íslensku en að eins 11% gera ekki kröfu til
þess. Viljinn er eindreginn og skýr.
Hvað varðar hvort enska ætti að vera tungumál vinnustaða í sumum tilfellum þá eru 14% frekar
eða alveg sammála því á meðan 62% eru frekar eða alveg ósammála. Hér eru hlutföllin ekki
alveg eins afgerandi enda er verið að spyrja um stöðu í sumum tilfellum. Afstaða íbúanna er
samkvæmt þessum bráðabirgðaniðurstöðum afgerandi með notkun íslenskunnar sem þjónustuog vinnustaðatungumáls á Íslandi.
Það má velta því fyrir sér hvort stjórnendur fyrirtækja í þjónusturekstri hafi gert sér grein fyrir
þessari afstöðu Íslendinga og bætt íslenskunámi inn í starfsþjálfun starfsmanna sem hluta af
markaðssetningu sinni. Til þess að bæta markaðshlutdeild sína meðal íslenskra viðskiptavina.

2.2.3.

Atvinnuleit – Könnun meðal atvinnuleitenda og
atvinnurekenda á Austurlandi

Í maí 2016 kom út skýrsla sem Austurbrú vann fyrir Vinnumarkaðsráð Austurlands. Í
rannsókninni sem skýrslan byggist á voru tveir rýnihópar kvenna, íslenskur og pólskur, notaðir
til hálfstaðlaðra viðtala við atvinnuleitendur og rafræn viðhorfskönnun lögð fyrir
atvinnurekendur (Tinna K Halldórsdóttir, 2016, bls. 4).
Þegar horft var frá sjónarhóli erlendra atvinnuleitenda þá finnst þeim málfræðiáhersla í
íslenskunámi of mikil og það vantaði að leggja meiri rækt við að auka orðaforða sem væri
hagnýtur. Enn fremur þá þarf meiri fræðslu um félagslegt samneyti og menningu þar sem það
er frábrugðið á milli þjóða, sérstaklega þau atriði sem teljast venjubundin og við hæfi (Tinna K
Halldórsdóttir, 2016, bls. 3).
Í pólska rýnihópnum komu fram upplýsingar um að tungumálakunnátta ylli vandamálum bæði
við atvinnuleit og samskiptum í henni sem og í samskiptum við Vinnumálastofnun. Einnig kom
fram í rýnihópnum að menningarmunur og munur á æskilegri hegðun á vinnustað miðað við
þeirra heimaland leiði oft til flækju og misskilnings, því vanti fræðslu varðandi þessi atriði.
Sem dæmi þá er ætlast til þess á Íslandi að starfsmaður láti vita ef hann er ekki alveg viss en í
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Póllandi sé viðkomandi skammaður fyrir að vera ekki með á nótunum (Tinna K Halldórsdóttir,
2016, bls. 5–6).
Í rafrænu spurningakönnuninni meðal atvinnurekenda þá snerust tvær spurningar um
íslenskukunnáttu. Fyrri spurningin var um íslenskukunnáttu sem skilyrði fyrir ráðningu og
seinni var um hversu mikilvægt er fyrir starfsemi fyrirtækisins að starfsmenn tali góða íslensku
(Tinna K Halldórsdóttir, 2016, bls. 11). Niðurstöður úr fyrri spurningunni var að í 38%
fyrirtækja var skilyrði fyrir ráðningu full færni í íslensku, að geta gert sig skiljanlega og skilið
einföld atriði dugði til ráðningar hjá 39% fyrirtækja. Íslenskukunnátta var ekki skilyrði til
ráðningar hjá 23% fyrirtækja. Niðurstöður seinni spurningarinnar eru í súluriti 1 hér að neðan,
eins og sjá má þá er íslenskukunnátta skilyrði 71-90% tilfella fyrir ráðningu. Íslenskukunnátta
er ekki skilyrði í 9-29% tilfella. Gisti- og veitingarekstur ásamt iðnaði gerir aðeins í 21-22%
tilfella kröfur um fulla færni í íslensku.

Súlurit 1 Krafa um íslenskukunnáttu starfsmanna.
Heimild (Tinna K Halldórsdóttir, 2016, bls. 11)

2.2.4.

Enskan og fræðaskrifin

Í grein Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur Enskan og fræðaskrifin fjalla þær um
eigið mat nemenda og kennara í háskóla á enskukunnáttu sinni. Samkvæmt rannsóknum á
Íslandi, Norðurlöndunum og víðar um Evrópu þá hefur komið í ljós að kennarar og nemendur
ofmeta kunnáttu sína í ensku (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2010, bls. 181–
182; Hellekjær, 2005; Jakobsen, 2010). Þessar heimildir segja sömuleiðis að nemendur og
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kennarar eru ásáttir um að enskunotkun í kennslu og námi sé efld. Þegar viðmælendurnir í
rannsóknunum voru spurðir nánar um hvaða áhrif aukin enskunotkun hefði á vinnu þeirra vegna
námsins þá kemur í ljós athygliverður veruleiki. Vinnuálag viðmælendanna eykst, nemendur
blanda sér minna í orðræðuna í tímum, hjá kennurum sem nemendum fer verulega meiri tími í
að þýða, punkta hjá sér, fletta upp á Netinu og glíma við enska textann til að ná betri dýpt í
námsefnið eða til að koma innihaldinu skýrar til nemenda (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís
Ingvarsdóttir, 2010, bls. 181–182, 2010; Hafdís Ingvarsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, 2010;
Hellekjær, 2005; Jakobsen, 2010).
Könnunin sem Birna og Hafdís greina frá í Enskan og fræðaskrifin er hluti af stærri rannsókn.
Í könnuninni kom fram að konur töldu sig þurfa meiri aðstoð við enskan texta en karlar, sem
skýtur skökku við þar sem talið hefur verið að þær ættu auðveldara með að tileinka sér
tungumál, samanber vísbendingar þar um í rannsóknum Horwitz og félaga (Birna
Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2010, bls. 197, 2010; Hafdís Ingvarsdóttir og Birna
Arnbjörnsdóttir, 2010; Horwitz, 1988).

2.2.5.

Ofmat Íslendinga á getu sinni í ensku

Í bók Birnu Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttir Language Development across the Life
Span, The Impact of English on Education and Work in Iceland er greint frá niðurstöðum úr sjö
ára rannsóknarverkefni um hvernig enskan hefur haft áhrif á tungumálaumhverfið á Íslandi
(Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2018). Í köflum fimm til tíu í bókinni kemur
meðal annars fram að geta Íslendinga í ensku er ekki allskostar sambærileg við getu þeirra í
móðurmálinu. Í ályktunarkafla bókarinnar er farið yfir stöðuna og þessi veruleik kemur gleggst
fram í skoðunum nemenda sem segjast vera góðir í ensku en á sama tíma segja þeir að það sé
skortur á þekkingu í ensku. Jafnframt segja sumir nemendanna að þeir lesi alls ekki ensku
námsbækurnar til þess að spara sér tíma, það sé svo tímafrekt að lesa þær, þýða og glósa. Hjá
öðrum kom jafnframt fram að það taki tíma að ná merkingu út texta sem skrifaður er fyrir þá
sem hafa ensku sem móðurmál (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2018, bls. 57–
178 og 215–222).
Niðurstaðan hvað þetta verðar er því líklega sú að innfæddir Íslendingar eru upp til hópa betri
í íslenska móðurmálinu en ensku og það kemur gleggst fram þegar á reynir í framhaldsskóla og
svo enn meira í háskóla. Einkunnir í grunnskóla- og framhaldsskólaprófum eru tæpast réttur
mælikvarði þar sem í íslenskunni er verið að prófa viðkomandi í færni á móðurmáli en ekki á
enskuprófinu, eins og samanburður á epli og appelsínu.
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2.3.

Íslenskan og innflytjendur

Í þessum undirkafla þá er brugðið upp mynd af því hvernig Íslendingar eiga samskipti við
innflytjendur og flóttafólk. Ávinning flóttafólks og innflytjenda af því að læra íslensku og hvaða
möguleika það hefur til þess að auka íslenskuþekkingu sína.

2.3.1.

Nota Íslendingar íslenskuna í samskiptum við
innflytjendur?

„Með því að tala ensku við þá sem eru að læra íslensku er fólki haldið utan við málsamfélagið
og íslenska menningu ...“ segir Ólafur Guðsteinn Kristjánsson íslenskukennari hjá
Háskólasetrinu á Ísafirði (Halla Ólafsdóttir, 2018).
„Fjölmargir innflytjendur, útlendingar sem eru hér um skamman tíma og námsmenn við
Háskóla Íslands, segja þá sögu að mjög erfitt sé að nota kunnáttu sína í tungumálinu því að
Íslendingar telji sig svo góða í ensku að þeir vilji nota þá þekkingu sína á alla erlenda menn,
jafnvel þá sem skilja minna í ensku en íslensku“ (Úlfar Bragason, 2000).
Þessar tvær tilvitnanir lýsa ef til vill að hluta til því vandamáli sem íslenska tungumálið á við
að etja. Höfundur hefur meira að segja sjálfur orðið vitni að því að eldri Íslendingur með skerta
heyrn hafa fengið ensku framan í sig frá Íslendingi af því að ekki var svarað um hæl.

2.3.2.

Hluti úr sjónvarpsfréttum RÚV 4. nóvember 2018

Ahmed Essabiani túlkur, sem vinnur við móttöku flóttafólks, segir að það vanti alvöru kerfi til
að hjálpa innflytjendum og flóttafólki að læra íslensku. Rakel Kemp Guðnadóttir, sem stýrir
móttöku flóttafólks í Fjarðarbyggð, segir að í raun sé ekkert fast í hendi hvernig sveitarfélög
eiga að standa að tungumálakennslu fyrir flóttafólk og innflytjendur, einungis sé um að ræða
ákveðinn tímafjölda sem það eigi að fá. Rakel segir að lykillinn að leiðinni inn í samfélagið sé
að tala fyrst og fremst íslensku við innflytjendur og flóttafólk, ekki skipta yfir í ensku þar sem
það er hægt vegna þess að í leið þessa fólks inn á vinnumarkaðinn gagnast íslenskukunnáttan
best þegar til lengri tíma er litið („Mikilvægt að bæta kerfi sem kenna nýbúum íslensku“, 2018).

2.3.3.

Hvaða ávinnst með því að innflytjendur læri íslensku?

Yfirgnæfandi hluti innflytjenda er ekki með ensku sem sitt móðurmál heldur pólsku og jafnvel
ekki með ensku sem sitt annað sterkasta tungumál og á þar af leiðandi erfitt með að miðla
tilfinningum sínum (Hagstofa Íslands, 2017a). En hvernig á innflytjandi á Íslandi að læra
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íslensku, þegar „... Íslendingar telji sig svo góða í ensku að þeir vilji nota þá þekkingu sína á
alla erlenda menn, jafnvel þá sem skilja minna í ensku en íslensku“ (Úlfar Bragason, 2000)?
Samkvæmt umfjöllun þessa kafla þá getur tæpast talist að aðaltungumálaávinningur
innflytjenda á Íslandi sé að hefja dvölina með því að læra ensku til þess að geta tekið þátt í hinu
daglega lífi íslenska samfélagsins.
Í fréttatilkynningu frá menntamálaráðuneytinu, í nóvember 2006, kom eftirfarandi fram: „Ekki
er ágreiningur um að tungumálakunnátta er grundvallarforsenda fyrir fullri þátttöku og aðlögun
fólks að íslensku samfélagi“ („Íslenska með hreim er líka íslenska“, 2008, bls. 11). Í kjölfar
fréttatilkynningarinnar var mynduð nefnd. Hlutverk hennar var að koma með tillögur að
skipulagi og útfærslu á íslenskukennslu fyrir útlendinga.
Félagsleg og menningarleg tengsl við samfélagið er auðveldast að mynda með því að tala
íslensku sem er ríkjandi tungumáli landsins og tungumál stjórnsýslunnar, opinberra stofnana,
sveitarfélaga, skóla, heilbrigðisstofnana (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls
nr. 61/2011). Það má með góðum rökum segja að einstaklingur sem ekki getur skilið og talað
tungumálið sem notað er í kringum hann sé í allt að því sömu sporum og mál- og heyrnarlaus
einstaklingur. Aðeins er talað við hann á táknmáli öðru hverju og viðkomandi fær þá bara þær
upplýsingar sem viðmælendum hentar. Innflytjendur þurfa að geta skilið, talað og lesið íslensku
til þess að geta tekið þátt í hinu daglega lífi samfélagsins og standa á þann hátt jafnfætis öðrum
þegnum landsins hvað varðar upplýsingar og gæði.

2.3.4.

Möguleikar innflytjenda til að læra íslensku

Hvar og hvernig geta innflytjendur og aðrir lært íslensku? Verkefnisstjórn um stöðu
íslenskukennslu fyrir útlendinga skilaði frá sér greinargerð í maí 2008, þar sem hún kynnti
tillögu að næstu skrefum („Íslenska með hreim er líka íslenska“, 2008, bls. 3). Frá því að
greinargerðin kom út hefur margt áunnist. Strax í framhaldi greinargerðarinnar, árið 2008, kom
út námsskráin „Íslenska fyrir útlendinga – grunnnám“ á vegum Menntamálaráðuneytisins og
árið 2010 kom út endurbætt útgáfa „Íslenska fyrir útlendinga – framhaldsnámskrá“ („Íslenska
fyrir útlendinga - framhaldsnámskrá“, 2010; „Íslenska fyrir útlendinga - grunnnám“, 2008).
Með tilkomu námsskrár í íslensku fyrir útlendinga þá varð allt nám og öll íslenskukennsl þeirra
markvissari og gæðin betri. Nú í dag eru fjölmargir aðilar sem bjóða íslenskukennslu fyrir
útlendinga. Meðal annars er hægt að læra á Netinu svo þeir sem eru á leið til Íslands geta byrjað
að læra áður en þeir koma. Fjölmenningarsetrið á Ísafirði var formlega stofnað árið 2001, setrið
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gegnir því hlutverki að liðka fyrir samskiptum fólks með ólíkan uppruna og veita innflytjendum
á Íslandi þjónustu við hæfi („Fjölmenningarsetur“, e.d.; „Fjölmenningarsetur: Saga“, e.d.).
Á heimasíðum Fjölmenningarsetursins og Íslenska sem annað mál má sjá þá aðila sem bjóða
upp á íslenskukennslu og íslenskunámskeið fyrir útlendinga, ásamt upplýsingum er varða
námsskrár og íslenskupróf yfir umsækjendur um ríkisborgararétt. Samkvæmt upplýsingum
setursins þá er a.m.k. þrettán aðila að ræða á höfuðborgarsvæðinu og ellefu á landsbyggðinni
auk þeirra eru fjórir aðilar sem bjóða upp á að læra íslensku á netinu („Fjölmenningarsetur“,
e.d.; „Tungumálatorg“, e.d.). Í viðbót við ofan talið þá eru á heimasíðu setursins myndbönd og
annað efni sem útlendingar geta nýtt sér til stuðnings við íslenskunám. Það má velta fyrir sér
hversu miklum árangri það skilar að bjóða innflytjendum. Sem oft eru á lágmarkslaunum að
koma á kvöldin eftir langan vinnudag og læra íslensku með ærnum tilkostnaði.

2.4.

Rituð álit, kenningar og bækur fræðimanna

Í þessum undirkafla er rýnt í rituð álit, kenningar og bækur fræðimanna á sviði tungumála og
tungumálamenningar. Bæði eru horft til útgefinna bóka og greina í fræðitímaritum.

2.4.1.

Málheimar – sitthvað um málstefnu og málnotkun

Meðal þess sem kemur fram í bók Ara Páls Kristinssonar, rannsóknarprófessors við Háskóla
Íslands, þá er á Íslandi í rauninni ekki ágreiningu um hið opinbera tungumál þjóðarinnar. Eins
og til dæmis í Belgíu, Kanada, Spáni og Finnlandi þar sem tvö tungumál eru opinber mál, eða
tvö tungumál búa allt að því til tvær pólitískar fylkingar í landinu (Ari Páll Kristinsson, 2017,
bls. 11–49). Þar af leiðandi sé skoðanamunur varðandi lykilatriði málstefnu á Íslandi veigalítill
í samanburði við mörg önnur lönd.
Ari Páll bendir á að þegar velja þarf opinbert tungumál, þegar tvö eða fleiri komi til greina, þá
togist í meginatriðum tvo sjónarhorn á, þjóðbyggingarsjónarmið og sjónarmið verndunar og
fjölbreytileika (Ari Páll Kristinsson, 2017, bls. 17–20). Þjóðbyggingarsjónarmiðið í þessum
tilfellum snýst um mikilvægi þess að þegnarnir hafi eitt og sama tungumálið sem sé tekið fram
yfir önnur. Ari Páll nefnir sem dæmi um slíkt, Frakkland. Sjónarmið verndunar og
fjölbreytileika hefur það markmiði að treysta tilveru og vernda tungumál og tungumálaafbrigði
sem standa hallloka vegna fólksfæðar eða ágangs frá tungumáli meginþorra þjóðfélagsins. Ari
Páll gefur undir fótinn með að lög um stöðu íslenskrar tungu frá 2011 gangi út á sjónarmið um
verndun og fjölbreytileika í ljósi þess að tungumálið sé aðeins notað á Íslandi (Lög um stöðu
íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011).
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Bæði sjónarmiðin eiga sér málsverjendur þó þeir gangi hver fyrir sig mismunandi langt í
hugmyndafræði sinni. Allt frá þeim sem segja að tungumál og tungumálamenning sé
mikilvægari en að lifnaðarhættir séu færðir til samtíma þess sem tjáir sig, til hinna sem halda
því fram að þó tungumál deyi þá sé það einfaldlega léttvægur fórnarkostnaður til að fá betri
heilbrigðisþjónustu og bættar samgöngur. Á milli þessara fylkinga eru þeir sem vilja ganga
erindum beggja, að fólk tileinki sér aðaltungumál samfélagsins en um leið viðhaldi sínu
heimamáli sé þess kostur (Ari Páll Kristinsson, 2017, bls. 20–21).
Þjóðernishyggja á síðustu árhundruðum, sérstaklega á Vesturlöndum, hefur stuðlað að einu aðal
ríkismáli til að ná upp þjóðernislegri samstöðu meðal íbúanna. Jafnvel hefur verið gengið svo
langt að aðeins þetta ein mála er kennt í menntastofnunum viðkomandi lands. Eins og t.d. dæmis
í Noregi þar sem samískum börnum var gert að læra og tala aðeins norsku, í stað móðurmáls, í
skólum landsins allt fram á síðustu ár er það var samþykkt sem tungumál í Noregi (Hjertespåket,
nr. 2016:18). Lengi vel var táknmál bannað í Heyrnleysingjaskólanum. Opinber ákvörðun um
tungumál er ekkert nauðsynleg en getur orðið óbeint vegna annarra ákvarðana s.s. samgangna
og miðlunar efnis á tungumálinu að tunga fjöldans og hinnar ráðandi stéttar eigi greiðari leið
að viðkomandi. Ari Páll gerir því skóna að stutt gæti orðið í það að yngra fólkið í strjálli
byggðum laðist frekar að þeirri tungu sem menntun, frami og peningar hafa eyrnamerkt sér
heldur en tungumáli þeirrar arfleifðar sem viðkomandi er sprottinn úr. Þess vegna getur verið
um að ræða breytingar vegna breyttra félagslegar viðhorfa, tækni og fjármála en ekki að þær
hafi verið knúnar áfram af stjórnvöldum (Ari Páll Kristinsson, 2017, bls. 20–22).
Það er engin ógn við móðurmál innflytjenda á Íslandi þó þau hafi ekki opinber stöðu en
íslenskan hafi hana. Íslenskan á ekki tilverurétt sinn í nútímanum vegna fornbókmennta heldur
vegna þess að íbúar landsins hverju sinni eiga íslenskuna, þeirra er vaktin og ábyrgðin á því að
fjölbreytileiki málmenningar í heiminum haldist. Útbreiðsla tungumál fylgir oftast auknum
samskiptum og þörf fyrir auðveldari samskipti. Á Íslandi er í raun aðeins eitt minnihlutamál
samkvæmt

hefðbundinni

skilgreiningu,

íslenska

táknmálið,

meginþorri

hinna

minnihlutamálanna eiga sér stærri málsamfélög í heimalandi sínu. Fjöldi innflytjenda eykst
hratt voru 2,1% árið 1996 og árið 2015 var hlutfallið 9,4%, fjöldi móðurmála þessara
innflytjenda er yfir 100. Samskipti innflytjenda við innfædda Íslendinga er oft á íslensku en
einnig á ensku sem og við aðra innflytjendur. Enskunotkun innflytjendanna virðist vera lítt
vandkvæðum bundin, sem vekur athygli í ljósi íslenskrar málstýringar. Þó nokkrir innflytjendur
þarfnast þess að fá upplýsingar á sínu eigin móðurmáli til að vera viss um rétt sinn og skyldur
(Ari Páll Kristinsson, 2017, bls. 22–26).
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Tungumál eru í sjálfu sér aldrei lítil eða stór heldur er það spurningin um fjölda málnotenda.
Af 7.000 tungumálum jarðarinnar hafa aðeins 20% þeirra fleiri en 100.000 málnotendur.
Íslenskan er því frekar ofarlega í röðinni, sér í lagi ef horft er til notkunarsviðs hennar þá klifrar
hún upp stigann og einn af styrkleikum hennar er að hún er ekki tungumál minnihlutahóps. Þótt
íslenska sé ráðandi á flestum sviðum á Íslandi má finna svið þar sem enska er áberandi s.s. í
flugmálum. Til þess að gefa íslenskunni möguleika á að vaxa og dafna þarf að vera hægt að
nota hana á öllum sviðum samfélagsins við allar aðstæður. Tungumál getur gefið upp öndina
vegna þess að málasamfélagið tekur hægt og rólega upp annað tungumál. Við slíkar aðstæður
verða málnotendur samfélagsins fyrst tvítyngdir til að taka upp málið sem er að taka yfir og
síðan deyja þeir út sem ráða yfir færni á deyjandi tungu. Þess lags málaskipti verða vegna
þriggja áhrifaþátta. Sá fyrsti er; fólk meirihlutamálsins verður fyrir auknum þrýstingi við
formlegar aðstæður og notkunarsviðum fækkar. Annar þátturinn er; tvímála ástand en í því
fækkar yngri notendum deyjandi tungu og notkunarsvið hverfa hraðar. Lokaþátturinn er síðan;
þegar það nýja hefur tekið yfir og það gamla lifir í minningunni (Ari Páll Kristinsson, 2017,
bls. 26–37).
Ari Páll veltir upp þeirri sviðsmynd af Evrópu að enska væri eina málið. Jafnframt spyr hann
hvort sviðsmyndin myndi leiða til þess að enskan yrði alls staðar eins, en svarar sér um leið og
telur að hún yrði íslensk enska samanber ólík afbrigði af ensku um allan heim, s.s. kínversk
enska, enska á Indlandi, nígerísk enska og svo framvegis. Mállýskur og málafbrigði verða alltaf
til. Ensk áhrif er að finna í orðaforða Íslendinga með og án aðlögunar. Enska hefur á einstaka
sviði forgang á íslenskuna eða er notuð samhliða henni, 10-20% háskólanema hafa annað
móðurmál en íslensku (Ari Páll Kristinsson, 2017, bls. 37–49). Frá árinu 2009 þurfa þeir
einstaklingar sem sækja um íslenskan ríkisborgararétt að taka íslenskupróf (Lög um íslenskan
ríkisborgararétt nr. 100/1952 með síðari breytingum).

2.4.2.

Málstefna, rit Íslenskrar málnefndar nr. 14

Í Málstefnu, riti Íslenskrar málnefndar, nr. 14 kennir ýmissa grasa hvað varðar tungumál og
málstefnur og mismunandi sýn á þá þætti (Ari Páll Kristinsson, 2017).

2.4.2.1. Málar íslensk málstefna málið út í horn
Gauti Kristmannsson, prófessor við Háskóla Íslands, setur fram í Málstefnu þá sýn að íslensk
tunga sé líklega mikilvægasta afurð sem íslensk menning hefur fætt af sér. Hafi verið það að
minnsta kosti frá því rómantískar og menningarlegar þjóðernisstefnur fóru að hafa áhrif.
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Jafnframt lék hin íslenska tunga eitt af aðalhlutverkunum þegar sjálfsmynd Íslendingar byggðist
upp (Gauti Kristmannsson, 2004, bls. 43).
Gauti bendir á að það sem hann kallar hugmyndafræði móðurmálsins eigi rætur í siðaskiptunum
og endurreisninni en hátindur hugmyndafræðinnar hafi verið þegar gömul, andleg og
veraldarleg, heimsveldi liðuðust í sundur og urðu að því sem við segjum að séu hin eðlilegu
þjóðríki, sem sum hver hafa verið að liðast í sundur til dagsins í dag. Gauti tekur að
hugmyndafræðin eigi sér rætur í tveim atvikum í menningarsögunni. Fyrra atvikið sé komið úr
skrifum Dante þar sem hann rökstyður hvers vegna yrkja eigi á móðurmálinu. Seinna atvikið
sé að sjálfsögðu siðaskiptin, þar sem Lúter réttlætir í skrifum sínum hvers vegna boða eigi
guðsorð á móðurmálinu. Þessi tvö atvik settu af stað snjóboltaáhrif móðurmálsins, svo sem með
þýðingum bóka á móðurmál lesenda og notkun móðurmáls við skáldskap og ritsmíðar (Gauti
Kristmannsson, 2004, bls. 43–45).
Á Íslandi þá hófst hugmyndafræði móðurmálsins á flug fyrir tilstilli Fjölnismanna með Jónas
Hallgrímsson í fararbroddi með þýðingum ásamt því að nota endurreisnarandann á fornan
íslenskan arf. Þetta atferli Fjölnismanna færði íslenska tungu í hefðarveldi heimsmálanna. Sú
staðreynd að Ísland var einangrað land sem trauðla var snert af erlendri menningu eða
tungumálum skapaði þann góða árangur sem Fjölnismenn og sporgöngulið náði. Nútímaritmál
íslenskrar tungu er í veigamiklum atriðum komið frá málhreinsunarstefnu Fjölnismanna,
nokkurs konar „endurfæðing“ (Gauti Kristmannsson, 2004, bls. 45–46; Kjartan G. Ottósson,
1990).
Í greininni fjallar Gauti um íslenskra málstefnu í fortíð, nútíð og framtíð ásamt þeim
úrlausnarefnum sem bíða íslenskrar tungu eigi hún að lifa af. Íslenska tungan var aðal
menningarlega næringarefnið sem þjóðernisstefnan fékk þegar hún varpaði af Íslandi
nýlenduokinu. Hér á árum, öldum, áður þá óx málhreinsunarfólki frekar ásmegin ef eitthvað
var, hið sama er ekki uppi á teningnum í dag. Magn upplýsinga í heiminum og aðgengi að þeim
hefur margfaldast og samfara því hafa úrlausnarefni íslenskrar tungu aukist. Það er um að ræða
málhreinsun, nýyrðasmíði og þá viðleitni að halda orðaforðanum hreinum. Gauti telur að við
sé að fást bæði eigindlegan og meginlegan vanda (Gauti Kristmannsson, 2004, bls. 46–48).
Nútíma Íslendingar hafa sumir hverjir náð sér í menntun erlendis og hafa þar af leiðandi
orðaforða og þekkingu sem nær langt út fyrir móðurmálið. Það á einnig við þá sem yngri eru
og nota frístundir sínar í að spila tölvuleiki og horfa á kvikmyndir og framhaldsþætti á Netflix
þar sem ekki er um að ræða íslenskt tal eða texta. Þar af leiðandi getur þessum aðilum orðið
tamara að nota hin erlendu orð en íslensku nýyrðin og þá aukin hætta á að enska orðið festist í
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málinu eða, í einhverjum tilfellum, þá er ekki til íslenskt orð yfir hugtakið. Þetta á sér
sérstaklega stað í talmáli en þegar að ritmáli kemur þá reynir fólk að halda sig við íslenskuna.
Þess vegna má í raun segja að ritmálið sé mótað af alda og áratuga málhreinsun á meðan
talmálið hefur orðið fyrir yfirborðsmengun þegar það er borið saman við ritmálið. Gauti vill
meina í grein sinn að á sumum notkunarsviðum megi í raun halda því fram að um tvö tungumál
sé að ræða þegar horft er á orðaforðann. Einnig telur hann að þessi ósveigjanleiki milli rit- og
talmáls hafi í raun málað íslenska tungumálið svolítið út í horn (Gauti Kristmannsson, 2004,
bls. 48). Þetta lýsir sér best í að: „Vandinn er mjög auðsær þýðendum sem leita í tvímála
orðabók að heppilegu orði og fá langa og góða skýringu, sem er ágætt, nema hvað það vantar
orðið!“ (Gauti Kristmannsson, 2004, bls. 48–49).
Gauti endar grein sína á að halda því fram að þrátt fyrir ofan talið þá sé í raun stóra vandamálið
þegar allt kemur til alls að það vanti fjármagn, ákvarðanir og athafnir sem skili árangri. Flestar
þær stjórnvaldsaðgerðir sem gripið sé til mætti segja að hefðu aðeins verið táknrænar og
markmiðssetning verið með þröngt sjónarhorn. Hann segir að í sjálfu sér séu orðasöfn og
orðabækur góðra gjalda verðar en sé tungumálið sem í þeim stendur ekki notað, og þá verulega
mikið notað, þá verði þau að safngripum sem sýna liðna tíð (Gauti Kristmannsson, 2004, bls.
49). Orð Guðni í lok greinarinnar lýsa sýn hans mjög vel: „Ef við viljum forðast að koma
íslenskri tungu fyrir í snotrum glerskáp á safni eða koma í veg fyrir að notkunargildi hennar
dragist saman niður í mállýsku við hliðina á ensku, þá verða stjórnvöld í þessu landi að fjárfesta
gríðarlega í framleiðslu á þessu tungumáli á sem flestum sviðum“ (Gauti Kristmannsson, 2004,
bls. 49).

2.4.2.2. Íslenska í breyttu málumhverfi
Í grein Þóru Bjarkar Hjartardóttur, dósents við Háskóla Íslands, Íslenska í breyttu málumhverfi,
fjallar hún um þær breytingar sem hafa orðið á íslensku málumhverfi hin síðari ár. Áður fyrr þá
hafði Ísland þau megineinkenni að samfélagið var einsleitt, þar bjó ein þjóð, Íslendingar, ásamt
örfáu fólki af erlendum uppruna. Tímabilið sem hún fjallar um er árin 1950 til 2002, á því
tímabili margfaldaðist hlutfall fólks með erlendan uppruna. Þróunin á Íslandi er hliðstæð
þróuninni í nágrannalöndunum, en seinni á ferðinni. Þar af leiðandi er íbúasamsetningin að
verða fjölbreyttari og samfélagið þess vegna ekki eins einsleitt, tungumálin sem töluð eru fleiri
og meira áberandi. Það leiðir af sér að það er ekki á vísan að róa að menningarbakgrunnur og
tungumál þess sem höfð eru samskipti við séu íslensk (Þóra Björk Hjartardóttir, 2004, bls. 113–
114).
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Í greininn horfir Þóra Björk á tvennskonar vensl. Annars vegar vensl þjóðernis og tungumáls
og hins vegar íslensk og Íslendingar og hvort breytt samfélag hafi einhverju breytt eða sé líklegt
til að breyta þessu venslum. Tengsl þjóðernis og tungumáls hafa verið sterk og sjálfsmynd
Íslendinga samofin tungumálinu og bendir Þóra Björk á kannanir því til stuðnings. Eilítið er
hægt að sjá að þjóðernisvægi hafa minnkað í vitund Íslendinga varðandi tungumálið. Staða
íslenska tungumálsins hefur verið mjög sterk í hugarheimi Íslendinga og er lykillinn að því að
vera Íslendingur ásamt því að erlent fólk hefur ekki svo auðveldlega fengið inni í þessum lokaða
hóp. Íslendingar hafa verið vanir því að nánast allir tali íslensku á Íslandi. Því var hér áður um
að ræða jafngild vensl á milli þjóðernis og tungumáls sem lýstu sér í því að annað hvort var
viðkomandi útlendingar eða Íslendingur en ekki hvort tveggja. Sem sagt einþætt sjálfsmynd
sem útilokar fleiri en eitt þjóðerni, til þess að viðkomandi erlendur aðili þyrfti ekki að búa á
Íslandi sem útlendingur árum saman þá varð hann að umbreytast í Íslending, tala helst lítarlausa
íslensku, taka upp íslenska siði og hugarfar. Nokkurs konar hamskipti viðkomandi útlendings
yfir í Íslending af því að það var einungis einþætt þjóðernissjálfsmynd í boði (Þóra Björk
Hjartardóttir, 2004, bls. 115–118).
Í grein Þóru Bjarkar kemur fram að til þess að hafa tvíþætta sjálfsmynd sé nánast óumflýjanlegt
fyrir viðkomandi að vera tvítyngdur en ekkert endilega með móðurmálshæfni á báðum
tungumálunum. Til þess að mæta auknum fjölda íbúa af erlendum uppruna þá þarf að brjóta
múra þeirra jafngildu vensla þjóðernis og tungumáls sem einkennt hafa Íslendinga og íslensku.
Venslin hljóða upp á að til þess að tala íslensku þá þarftu að vera Íslendingur og það eru bara
Íslendingar sem tala íslensku. Með því að líta á þessi vensl tungumáls og þjóðernis sem eingild,
útilokar það ekki fólk af erlendum uppruna frá íslenskunni og íslenskuna frá því. Þóra Björk
telur að fjölmenning og íslensk málstefna geti átt góða samleið. Hins vegar þá verði innmúraðir
Íslendingar að verða umburðarlyndari í garð talaðrar íslensku og horfa á viljann fyrir verkið.
Það er nauðsynlegt að innflytjendur fái öfluga íslenskukennslu til þess að verða virkari
þátttakendur í íslensku samfélagi og gefa þeim tækifæri til að nota íslenskuna, „ ... þótt þeir tali
ekki alveg kórrétt eða lýtalausa íslensku ...“ (Þóra Björk Hjartardóttir, 2004, bls. 118–120, 121).

2.4.2.3. Málstefna í fjöltyngdu samfélagi
Rithöfundurinn Birgitta Kurtén Lindberg sat í sænsku málnefndinni sem bjó til og lagði fram
árið 2002 skýrsluna, Mål i mun, sem var tillaga að aðgerðaráætlun fyrir sænska tungumálið
(Kultur- og Kyrkjedepartementet, 2008, bls. 5). Grein Birgittu Kurtén Lindgren, Málstefna í
fjöltyngdu samfélagi, fjallar um stöðu tungumála í Svíþjóð, um 10% íbúanna hafa erlendan
uppruna. Um 200 tungumál eru töluð í landinu, auk sænskunnar eru helstu tungumálin, finnska,
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tyrkneska, persneska og arabíska. Sænska samfélagið hefur alltaf einkennst af fjöltyngi,
sænskan sem aðaltungumálið en jafnframt hafa samíska og finnska verið talaðar um aldir.
Afstöðuleysi var lengi vel hin opinbera sýn til þessara minnihlutamála landsins. Litið var á
sænskuna sem grundvöll fyrir þjóðernishyggju sænsku þjóðarinnar og Svíþjóð sem eitt land.
Sú skoðun var almennt ráðandi að það væri minnihlutahópunum fyrir bestu að ná fullri færni í
sænsku og heyrnarlausir áttu að stunda varalestur. Varðandi samískuna þá náði hún ekki að
hasla sér völl á nýjum sviðum og tapaði talendum. Útlitið var betra fyrir finnskuna vegna þess
að hún er töluð í nágrannalandinu en vandamál hennar var að hún var ekki kennd í skólum og
þar af leiðandi tapaðist ritmálið auk þess sem finnskan naut ekki virðingar í Svíþjóð (Lindgren,
2004, bls. 57–58).
Í grein Birgittu kemur fram að þegar innflytjendum fjölgaði urðu Svíar meira meðvitaðir um
önnur tungumál sem töluð voru í landinu. Á sjöunda áratug síðustu aldar var farið að leggja
áherslu á að kenna sænsku fyrir útlendinga. Á áttunda áratungum var farið í að kenna móðurmál
innflytjenda til að auðvelda menntun barna innflytjenda. Á tíunda áratugnum lenti þessi stefna
í mótbyr vegna vonbrigða með árangurinn og verra efnahagsástands. Á 20. öldinni breyttist
málstefna Svíþjóðar yfir aðlögun að heild úr samlögun. Með staðfestingu Evrópusáttmálans um
svæðisbundin mál og minnihlutamál þá gæti staðan minnihlutamálanna lagast. Hvað varðar þátt
enskunnar þá er hún jafnvel ráðandi á tilteknum sviðum s.s. í félags- og náttúruvísindum og
dægurmenningu fyrir ungt fólk sem leiðir af sér tap á sviðum notkunar yfir til ensku. Áhugi
nemenda á öðrum vinsælum erlendum tungumálum svo sem frönsku og þýsku hefur dalað
samliða aukinni almennri enskuþekkingu (Lindgren, 2004, bls. 58–60).
Birgitta segir í grein sinni að í Svíþjóð hafi almenningur og stjórnvöld áttað sig á að tungumálið
sem slíkt sé í raun viðfangsefni og það beri að hafa stefnu varðandi það, málstefnu. Jafnframt
þá er staðan í Danmörku og Noregi álíka og í Svíþjóð. Þingskipuð nefnd, sem meta átti stöðu
sænska tungumálsins, lagði fram skýrslu árið 2002. Skýrslan var í raun hugmynd að málstefnu
fyrir Svíþjóð, í henni voru þrjú langtímamarkmið:
„1. Sænska skal vera fullgilt tungumál sem nýtist samfélagi okkar og sameinar það.
2. Sænsk málnotkun stjórnvalda og á opinberum vettvangi skal vera rétt og gegna hlutverki
sínu vel.
3. Allir skulu eiga rétt á tungumáli: sænsku, móðurmáli sínu og erlendum málum“
(Kommittén för svenska språket, 2002, bls. 22; Lindgren, 2004, bls. 60–61).

Eins og sjá má á markmiðunum þá eru þau breið og almenn og gætu þar af leiðandi passað fyrir
fjölmörg önnur ríki, með örlitlum breytingum. Markmiðin ganga út á að tryggja stöðu
aðaltungumálsins, hafa opinbera tungumálið rétt og auðvelt í notkun ásamt því að tryggja gæði
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þess svo það sé lífvænlegra til framtíðar, tryggja rétt þegnanna til móðurmálskennslu og kennslu
í aðalmáli landsins. Enn fremur kom fram í skýrslu þessarar þingskipuðu nefndar að rétt væri
að í lögum væri kveðið á um að aðaltungumál Svíþjóðar væri sænska, jafnframt að komið yrði
á fót sænskri málnefnd.
Í yfirferð sinni yfir sænskt tungumálasamfélag þá bendir Birgitta á nokkur atriði sem henni
finnast standa upp úr. Lönd eins og þau norrænu verða að átta sig á að enskan er á mörgum
sviðum alþjóðlegt tungumál og vera þar af leiðandi raunsæ og átti sig á að lausnin er ekki fólgin
í einangrun annarra tungumála heldur að efla samhliða móðumálinu þekkingu á ensku.
Sömuleiðis bendir hún á að margir þegnar hafi aðalmál Svíþjóðar, sænskuna, sem sitt annað
tungumál og vald þeirra á henni er ekki fullkomið. Þar af leiðandi þurfa þeir sem hafa sænskuna
sem móðurmál að sýna þessum þegnum umburðarlyndi og aðstoð þá við að forðast misskilning.
Sænska samfélagið þarf að stuðla að fjöltyngi til þess að minnka óánægju ákveðinna
samfélagshópa sem er augljóslega kveikjan að núningi þeirra við heildarsamfélagið (Lindgren,
2004, bls. 62–63).

2.4.2.4. Málstefna og hugmyndir um norm í Noregi
Í grein Lars S. Vikør, prófessors við Óslóarháskóla, Málstefna og hugmyndir um norm í Noregi,
fjallar hann um sýnileg, dulin meðtekin og forskriftarnorm í tungumálum ásamt þróun
tungumála Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar. Á sýnilegu normin er opinberlega litið sem réttar
mállýskur en aðrar rangar, þau duldu eru ómeðvituð og stýra talhegðuninni í raun jafnvel í
mótsögn við þau sýnilegu. Meðtekin norm eru lærð í æsku á félaglegu mótunarskeiði og eru
grunnurinn að málþroska til framtíðar, mestmegnis ómeðvitað í þröngri sýn móðurmáls
viðkomandi. Forskriftanorm eru skráð í orðabókum, málfræði og þess háttar auk ráðlegginga
um hvaða málnotkun teljist viðeignandi og hvað vitlaust. Duldu normin eru ávallt meðtekin
hins vegar eru þau sýnilegu forskriftarnorm en geta þróast í að verða meðtekin (Vikør, 2004,
bls. 97–98).
Hjá Lars kemur fram að í Svíþjóð og Danmörku sýnist mismunur vera lítill á milli, annar vegar
dulinna og sýnilegra norma og hins vegar forskriftar og meðtekinna norma. Í Noregi er aðra
sögu að segja, árekstrar ólíkra norma virðist vera ófrágreinanlegur partur af landinu og sögu
þess til vorra tíma. Noregur var undir hæl Dana frá miðöldum til 1814, talmálið sem Norðmenn
notuðu voru mállýskur úr fornnorsku, sem er náskyld forníslenskunni, sameiginlega flokkaðar
sem norræna. Frá 15. öld kom danskt ritmál í stað fornnorska ritmálsins sem brúkað hafði verið
frá að minnsta kosti 11. öld. Noregur var þar af leiðandi tungumálalega farinn að nota dönsku
um 1800 borna fram með norskum blæ. Upp úr 1830 þótti rétt að Noregur ætti sitt eigið
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tungumál og notaði ekki tungumál annars lands, Danmerkur. Í framhaldinu tóku tvær leiðir að
þróast, bókmáls leiðin og nýnorsku leiðin. Bókmálsleiðin var hægfara endurbótaleið á dönsku
með innsetningu norskra orða og orðatiltækja um 85-90% nota það sem ritmál og 20-50% sem
talmál. Nýnorskuleiðin fólst í að sameina norskar mállýskur eins og hægt var, um 10-15% nota
það sem ritmál (Vikør, 2004, bls. 99–101).
Tungumálaátök einkenndu 20. öldina í Noregi, nýnorskan að berjast fyrir lífi sínu annars vegar
og hins vegar endurbætur á bókmálinu til að gera það líkara nýnorskunni. Þetta samkrull fékk
nafnið samnorskastefnan upp úr miðri öldinni og var stýrt af ríkisvaldinu. Árið 2002 ákvað
norska Stórþingið að bæði afbrigðin fengju að halda sér, í framhaldi af því hefur hagur töluðu
mállýsknanna vænkast því þær þóttu norskar (Vikør, 2004, bls. 99–110).
Í niðurstöðum Lars kemur fram að þeir frumkraftar sem stýrt hafa breytingum á norska
tungumálinu eru meira félags- og efnahagslegir en málvísindalegir. Aðaldrifkrafturinn í þessu
öllu saman hefur að öllum líkindum verið að hreyfanleiki íbúanna er meiri. Hann veltir þeim
fleti upp hvort að núverandi stefna, að leyfa báðum málunum að njóta sín, nái markmiði sínu
eða hvort nálgun og aðlögum grasrótarinnar verði það afl sem að lokum býr til sameiginlega
norsku. Að losa sig við dönskuna var óhjákvæmilegt og nú færast málbrigðin nær hvort öðru.
Félagsleg hreyfing dreifbýlisbúa dró tennurnar úr völdum borgarastéttarinnar, í þéttbýlinu
minnkaði muninn á virðingu eftir máli í Noregi. Eftirfarandi lokaorð greinar Lars eru um leið
lærdómur af tungumálaþróun í Noregi (Vikør, 2004, bls. 110–112).
„Niðurstaðan er því sennilega sú að málþróun og mállegar aðstæður eru mun háðari
þjóðfélagsþróun og tengslum á milli mismunandi samfélagshópa en reglum sem
málnefndir setja. Það felur einnig í sér að ef slíkar nefndir stjórna í samræmi við hina
almennu þróun sé líklegra að starf þeirra skipti máli og hafi áhrif. En ef reynt er að setja
reglur sem ganga gegn þeirri tilhneigingu sem almenn er í samfélaginu hefur það í för
með sér umtalsverða hættu á mistökum“ (Vikør, 2004, bls. 112).

2.5.

Tungumál og stafrænn heimur sam- og tjáskipta

Á stafrænni upplýsingaöld er mikilvægt fyrir tungumál að vera sem aðgengilegust á öllum
sviðum upplýsingartækninnar, hvort heldur sem er á Internetinu, sem talviðmót rafmagns- og
rafeindatækja eða til að þýða texta og tal á milli tungumála. Samanber smáforrit sem talað er
við og það segir síðan boðin á öðru tungumál. („Speak & Translate - Translator“, e.d.). Slíkt er
hluti af samskiptamáta í nútímaþjóðfélögum á dögum alþjóðavæðingar, sérstaklega þegar
ekkert sameiginlegt tungumál er tiltækt eða tungumálafærni takmörkuð.
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Til að bæta lífsskilyrði íslenskunnar og auka möguleika hennar til að lifa til framtíðar, bæði í
stafrænum og hefðbundnum heimi er mikilvægt að bæta máltækni íslenskunnar. Að öðrum
kosti er ekki líklegt að hægt verði að tala við tæki framtíðarinnar á íslensku (Eiríkur
Rögnvaldsson, 2016, bls. 24–29).

2.5.1.

Stafrænn tungumáladauði

Í grein András Kornai, prófessors við Budapest Institute of Technology, Stafrænn
tungumáladauði (e. Digital Language Death) heldur hann því fram að aðeins 35 af 7.000
tungumálum heimsins hafi hæfileika til að stíga inn í hinn stafræna heim (Kornai, 2013, bls. 1).
András segir að tungumál deyi endanlega þegar sá síðasti sem kann það gefur upp öndina. Hann
segir að það séu þrjú skýr tákn um yfirvofandi dauða tungumála sem sjáist með góðum
fyrirvara. Fyrsta táknið er „töpuð virkni“, þegar tungumálið tapar virkni á þann hátt að önnur
tungumál yfirtaka það á ákveðnum sviðum samfélagsins eins og til dæmi verslun, í smættuðu
formi þjónustu á veitingastöðum. Næst táknið er „tapað álit“, þegar tungumálið tapar áliti, slíkt
endurspeglast í viðhorfum yngri kynslóða sem þykir hallærislegt að nota tungumálið. Loka
táknið er „töpuð færni“, þegar tungumálið tapar færni á þann hátt að það er auðsýnilegt í
framkomu viðkomandi talanda sem enn skilur að hluta til eldri kynslóðir en er með hrikalega
einfalda málfræði sem getur allt eins innihaldið rangan skilning. Talandann vantar nauðsynlega
færni til að geta tjáð sig, t.d. djúpar tilfinningar, hann er aðeins á yfirborðinu, talar barnalegt
mál (Kornai, 2013, bls. 1).
Tap á virkni tungumáls á stafræna sviðinu verður sífellt augljósari í öllum aðgerðum er fram
líða stundir, hvað sem um er að ræða, til dæmis viðskiptaleg samskipti, texta eða tölvupósta til
viðskiptaaðila, opinberra fyrirtækja eða annarra. Um leið og snjóbolti nýja stafræna
tungumálsins byrjar að rúlla þá hrakar gamla tungumálinu með hverjum degi. Tap á áliti
tungumáls lýsir sér í orðatiltækinu: Ef það er ekki á vefnum þá er það ekki til. Tap á færni
minnkar hæfileikann til þessa auka stafræna færni þíns eign móðurmáls. Andstætt ferli er
aukinn stafrænn uppgangur sem lýsir sér í að tungumálið öðlast sífellt aukna stafræna virkni og
álit þar sem talandanum vex ásmegin í stafrænni færni (Kornai, 2013, bls. 1).
Niðurstaða András er að eftir að hafa flokkað tungumál heimsins vélrænt þá segir hann að með
áreiðanlegum hætti megi segja að fimm prósent tungumálanna muni lifa í stafrænum heimi.
Samkvæmt huglægu mati hans þá mun vart meira en einn þriðji af þeim tungumálum sem lifa
í dag góðu lífi komast í stafrænt form. Sem hluta af mælikvörðum fyrir skoðun sinni notar
András virkni tungumálsins á Wikipedia. András telur að það sé ekkert endilega fjöldi þeirra
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sem tala tungumálið sem ráða því hvort það lifir af heldur allt eins aðstæðurnar og nefnir að 50
þúsundir talandi á færeysku eigi meiri möguleika en 2-3 milljónir sem tala Piedmontese á
Tórínu svæðinu á Ítalíu þar sem færeyska er mikið notuð og í háum klassa á Wikipedia. András
vitnar í Bresku Kólumbíu og segir að stefnan fyrir minnihlutahópa þar um að hafa móðurmálið
sem annað tungumál sé galin. Hann segist „ALDREI“ hafa hitt barn, sem búi yfir hagnýtri stjórn
á tungumálinu, og þá á hann við einfalda samtalshæfni og getuna til að skilja einfalt samtal eða
málsgrein, eftir að hafa farið í gegnum slíkan feril (Kornai, 2013, bls. 9–10).
András segir að niðurstöður rannsóknar hans hafi leitt í ljós að 250 tungumál eru í stafrænum
uppgangi, af þeim er um helmingur á góðri leið. Ameríska táknmálið sem notað er í
Bandaríkjunum og Kanada er það alþjóðlega táknmál sem mesta möguleika hefur til að lifa af.
Enn fremur segir hann að af 7.000 tungumálum muni 2.500 lifa í hefðbundnum skilningi í öld.
Þar sem aðeins um 250 tungumál sem lifa af þá verða öll hin að huga að stafrænni arfleifðargetu,
samanber nýnorsku, eða hljóta stafræna útrýmingu, samanber vestur-afríska tungumálið
mandínsku (e. mandinka) (Kornai, 2013, bls. 10).
András kemur inn á það í niðurstöðum sínum að hvert og eitt tungumál heimsins endurspeglar
viðkomandi samfélag í því hvernig það tekst á við sín úrlausnarefni og þessi heild hefur búið
til hugmyndafræði og skilning á þeim heimi sem er í kringum það. Þar af leiðandi, segir hann,
er í hverju tungumáli falin óefnislegt tjáningarmynd menningararfleifðar þeirra sem nota það
ásamt því að innihalda menningarsöguna, þrátt fyrir að ný menning hafi tekið við vegna
utanaðkomandi aðstæðna. Hann minnir einnig á að með brotthvarfi og andláti tungumáls sem
á slíkan bakgrunn þá tapist að eilífu með óbætanlegum hætti þekking, heimssýn og skilningur
þeirra sem notuðu tungumálið (Kornai, 2013, bls. 10).

2.5.2.

Evrópsk tungumál á stafrænni öld

Árið 2012 var gerð rannsókn á vegum META-NET, evrópska öndvegisnetsins sem tengist 60
rannsóknarsetrum í 34 löndum, eitt af þeim er Ísland. Færustu máltæknisérfræðingar Evrópu
unnu að rannsókninni, hver í sínu landi. Fyrir Ísland unnu verkið þau Eiríkur Rögnvaldsson,
Kristín M. Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir og Steinþór Steingrímsson (Eiríkur Rögnvaldsson,
Kristín M Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir og Steinþór Steingrímsson, 2012). Metin voru 30
af 80 tungumálum heimsálfunnar með tilliti til máltækni, það er; metinn var stuðningur við
máltækni fyrir hvert og eitt þessara 30 tungumála. Niðurstöðurnar voru sláandi; stafrænn
stuðningur við 21 tungumál af 30 var hverfandi eða enginn. Matinu var skipt upp í fjögur svið;
aðgengi

að

mállegum

gagnasöfnun,

talsamskipti,

textagreiningu

og

vélþýðingar.

Sérfræðingarnir mátu það svo að 21 af þessum 30 tungumálum væru í neðsta flokknum á
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einhverjum af þessum fjórum sviðum. Fjögur tungumálanna lentu í neðsta flokknum á öllum
fjórum sviðunum, íslenskan var eitt þeirra og varð í næst neðsta sæti af þessum 30 tungumálum,
aðeins maltneskan varð neðar („META-NET White Paper Series: Press Release — META
Multilingual Europe Technology Alliance“, e.d.).
Ritstjórar Hvítbókarinnar, prófessor Hans Uszkoreit, sem einnig er stjórnandi META-NET og
vísindalegur stjórnandi hjá DFKI1 og dr. Georg Rehm hjá DFKI, lýstu yfir áhyggjum sínum
með niðurstöður rannsóknarinnar. Þeir sögðu að meirihluti þessara 30 evrópsku tungumála
væru máltæknilega vanrækt og bilið á milli litlu og stóru tungumálanna eykst stöðugt. Þeir voru
á þeirri skoðun að til þess að bjarga öllum litlu og málfangafátæku tungumálum frá stafrænum
dauða þá þyrfti að sjá þeim fyrir þeirri grunntækni sem nauðsynleg er til að hafa möguleika til
að lifa af („META-NET White Paper Series: Press Release — META Multilingual Europe
Technology Alliance“, e.d.).
Nú þegar þá nýtist máltækni til fjölmargra hlut s.s. við þýðingar á netinu og að geta talað við
snjallsímann sinn, samanber Siri í iPhone. Framtíðarsýnin er að geta talað fólk geti talað við
þann tölvutæka búnað sem það umgengst og stjórnar þjónustuvélum og -vélmennum. Það
verður gríðarlega breyting í veröldinni þegar samskiptahindranir við tæknina falla og vandamál
vegna mismunandi tungumála fólks fellur. Allir geta í raun talað við alla með hjálp
máltækninnar („META-NET White Paper Series: Press Release — META Multilingual Europe
Technology Alliance“, e.d.).
Niðurstöður fyrir hvert og eitt þessara 30 tungumála er sett fram í Hvítbókaröð META-NET,
Tungumál í evrópsku upplýsingasamfélagi, sem fjallar um öll opinber tungumál
Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins ásamt mikilvægum tungumálum sem
töluð eru í álfunni. Hvert tungumál er í sér bók þar er farið yfir stöðu máltækni og tíunduð
bráðasta hættan og þau verkefni sem mest liggur á að gera eitthvað í á málsvæði tungumálsins
(„META-NET White Paper Series — META Multilingual Europe Technology Alliance“, e.d.;
„META-NET White Paper Series: Press Release — META Multilingual Europe Technology
Alliance“, e.d.).

2.5.2.1. Íslensk tunga á stafrænni öld
Íslenski hluti rannsóknar META-NET á tungumálum í evrópsku upplýsingasamfélagi fjallar
sérstaklega um stöðu íslenskunnar. Fyrstu tveir kaflar Hvítbókarinnar um íslenskuna fjalla

1

Þýsku rannsóknarmiðstöðinni í gervigreind, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
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almennt um stöðu tungumála heimsins ásamt hlutverki máltækninnar í fortíð, nútíð og framtíð.
Þær hættur sem steðja að tungumálum ásamt þeim möguleikum sem máltæknin getur gefið í
samskiptum fólks sín á milli og við vélar (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls. 1–8).
Þriðji kaflinn fjallar um tungumálið, gerð og byggingu ásamt áhrifaþáttum. Orðaforði
íslenskunnar er í meginatriðum af norrænum uppruna. Þegar kristin trú var tekin upp um árið
1000 þá slæddust inn í íslenskuna fjölmörg orð úr latínu, um siðaskiptin árið 1550 þá varð þýska
áhrifameiri en áður í gengnum sálma og trúarleg rit. Þann tíma sem Ísland var undir norskri,
sænskri eða danskri stjórn, 1380 til 1944, þá knúðu norsk, sænsk og dönsk orð dyra hjá íslenskri
tungu og fjölmörg þeirra eru hluti af henni í dag. Við hernám Breta og við komu
Bandaríkjamanna í tengslum við síðari heimstyrjöldina þá hafa ensk áhrif tekið yfir þau
dönsku(Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls. 11; Úlfar Bragason, 1997). Internetið með öllum
sínum breytileika og margmiðlunarefni hafa aukið ensk áhrif gríðarlega. En þrátt fyrir að ensk
tökuorð séu algeng í talmáli þá er miklu minna um þau í ritmáli. Íslenska er auðvitað mikilvægur
þáttur í skólakerfi landsins, þrátt fyrir það er minni tíma varið í móðurmálskennslu á Íslandi
heldur en móðurmálskennslu hjá hinum Norðurlandaþjóðunum. Doktorspróf í íslensku er
aðeins hægt að taka í Háskóla Íslands, auk hans er hægt að taka meistarapróf í íslensku í
Manitobaháskóla, B.A.-próf í íslensku er hins vegar hægt að taka á nokkrum stöðum í háskólum
heimsins (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls. 9–14).
Í þriðja kaflanum kemur einnig fram að meginþorri Íslendinga notar internetið og er notkun
þeirra á upplýsingartækni mikil. Í alþjóðasamskiptum er íslensk tunga ekki gjaldgeng en væri
eitt af opinberum tungumálum Evrópusambandsins ef Ísland væri aðili að sambandinu. Því
hefur verið haldið fram að með því móti myndi staða íslenskunnar styrkjast við það að verða
opinbert tungumál í alþjóðasamskiptum. Með máltæknibúnaði er hægt að fást við þá hættu sem
stafar af enskunni með því að þróa meðal annars vélþýðingar til auðvelda aðgengi að efni á
öðrum tungumálum. „Þegar litið er á gríðarlegan kostnað við mennska þýðingu þessa efnis
vekur furðu hversu lítið hefur verið gert til að þróa slíkan þýðingarbúnað“ (Eiríkur
Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls. 14).
Fjórði kafli Hvítbókarinnar um íslenska tungu á stafrænni öld fjallar um máltækni til handa
íslenskunni. Með hvaða móti og á hvaða hátt máltæknibúnaður myndi nýtast. Um væri að ræða
mál- og stafrýna, vefleit, talsamskipti og vélþýðingar. En til þess að árangurinn verð eins og
best verður á kosið þá þarf góðan máltæknibúnað og hvað varðar íslenskuna þá er um að ræða
verulega erfitt, flókið og snúið ferli svo réttur skilningur fáist. Samanber að þýðingar Google
Translate eru nær aldrei gáfulegar, og þú þarft ekki að rýna í textann til að átta þig á því. Frá
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árinu 2002, með hléum þó, hefur verið boðið upp á nám í máltækni við Háskóla Íslands (Eiríkur
Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls. 15–24; „Máltækni : MA gráða“, e.d.).
Þeir íbúar heimsins sem hafa íslensku að móðurmáli eru um það bil 300.000 og eitthvað fleiri
tala hana svo ekki er verkefnið arðvænlegt fyrir einkaaðila. „Það kostar jafnmikið að smíða
máltæknibúnað fyrir íslensku og fyrir tungumál sem hundruð milljóna manna tala. Vegna þessa
starfa næstum engin máltæknifyrirtæki á almennum markaði á Íslandi“ (Eiríkur Rögnvaldsson
o.fl., 2012, bls. 25). Þar af leiðandi má segja að máltæknibúnaður fyrir íslensku verði vart búinn
til án aðkomu íslenska ríkisins. Árið 2004 var stofnað máltæknisetur fyrir tilstuðlan fræðimanna
Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,
tilgangurinn var að halda áfram að vinna að máltækni fyrir íslenska tungumálið. Árið 2011 var
staðan á íslenskri máltækni og máltæknibúnaði sú að háþróaður búnaður og málföng voru ekki
til, aðeins var til búnaður og göng sem höfðu takmarkaða virkni en þolanlegt ástand var á
einföldum grunnforsendum máltækni og málforsendum (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls.
25–27).
Niðurstöður Hvítbókarinnar um stöðu 30 evrópskra tungumála á fjórum sviðum, talvinnslu,
vélþýðingar, textagreiningu og málföng voru settar fram á fimm bila kvarða: 1. Afburðagóður
stuðningur. 2. Góður stuðningur. 3. Sæmilegur stuðningur. 4. Brotakenndur stuðningur. 5. Lítill
sem enginn stuðningur. Ekkert af tungumálunum var með afburðagóðan stuðning á einhverju
sviðanna, enskan var með góðan stuðning á öllum fjórum sviðunum, franska og spænska voru
með sæmilegan stuðning á öllum sviðunum en lítill sem enginn stuðningur á öllum sviðum var
hjá, íslensku, lettnesku, litáísku og maltnesku. Þegar litið yfir heildina eftir sviðum þá var
ástandið langverst hvað varðar vélþýðingar, 20 tungumál af 30 höfðu lítinn eða engan
máltæknistuðning og aðeins 3 höfðu góðan eða sæmilegan stuðning. Í heildina eftir sviðum þá
var ástandið eilítið skárra í textagreiningu 6 tungumál með góðan eða sæmilegan stuðning og 8
með lítinn eða engan. Sviðin talvinnsla og málföng voru skástu sviðin en málföngin stóðu örlitið
betur. Í málföngum voru 9 tungumál með góðan eða sæmilegan stuðning en 5 með lítinn sem
engan. Í talvinnslu voru 8 tungumál með góðan eða sæmilegan stuðning en 8 með lítinn sem
engan (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls. 26–30).
Hvað varðar stöðu íslenskunnar og annarra lítilla rannsóknar- og málsamfélaga þá er samvinna
bjargræðið bæði hvað varðar innanlands sem og á alþjóðlega vísu. Vonast er til að þátttaka
Íslands í META-NET og META-NORD muni leiða til vaxtar og þroska íslenskrar máltækni.
Til þess að langtímamarkmið META-NET, að til verði hágæða máltækni fyrri öll tungumál, nái
fram að ganga þá er það einsýnt að hagsmunaaðilar þurfa að sameina krafta sína. Með

30

hagsmunaaðilum er verið að horfa til, stjórnmála, rannsókna og viðskipta þvert á landamæri
ásamt samfélaganna í heild sinni. Búa með samvinnunni til tækni sem gerir menningarlegum
fjölbreytileika mögulegt að starfa saman sem ein pólitísk og efnahagsleg eining (Eiríkur
Rögnvaldsson o.fl., 2012, bls. 28; „META-NORD“, e.d.).

2.6.

Staða íslenskunnar sem tungumáls Íslendinga

Íslenskan hefur, að því sagt er, verið tungumál Íslendinga frá upphafi, hinnar þekktu, byggðar
á Íslandi. Þar af leiðandi hefur Íslendingum eflaust þótt svo sjálfsagt að hún væri tungumál
þeirra sem byggju á Íslandi að það þyrfti ekki að taka það fram eða veita íslenskunni eitthvert
sérstakt lagalegt skjól (Íslenska, 2001, bls. 2; Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 2011, bls. 219).
Samfélagið á Íslandi og staða Íslands hefur breyst mikið á stuttum tíma með auknu alþjóðlegu
samstarfi. Íslensk fyrirtæki hafa teygt sig út fyrir landsteinana og Ísland hefur orðið þátttakandi
í alþjóðlegum samningum svo sem um evrópska efnahagssvæðið. Með auknum fjölda íbúa af
erlendum uppruna er vinnumarkaðurinn orðinn fjölþjóðlegri. Í framhaldi af breyttri stöðu
Íslenskrar málnefndar, 2006, þegar hlutverk hennar var að gera tillögur að málstefnu fyrir
Ísland, þá fór Íslenska málnefndin að kanna lagalega stöðu íslenskunnar sem opinbers
tungumáls á Íslandi (Lög um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 40/2006). Á
þessum tíma, 2006-2008, þá kom í ljós að minnst var á stöðu íslenskunnar í nokkrum lögum en
þá alltaf í lögum sem fjölluðu að aðalinntaki um annað efni. Jafnframt þá kom meðal annars í
ljós að (Íslensk málnefnd, 2008):
Hvergi var í stjórnarskrá eða lögum kveðið á um það að íslenska sé hið opinbera tungumál
lýðveldisins Íslands. Hvergi var í lögum kveðið á um það að íslenska skuli notuð í störfum
Alþingis Íslendinga. Hvergi var kveðið á um það að lög, reglugerðir og lögskýringargögn á
Íslandi skyldu vera á íslensku. Hvergi var kveðið á um það í lögum að íslenska skyldi notuð
í störfum Stjórnarráðs Íslands eða sveitarstjórna á Íslandi. Hvergi var kveðið á um það í
lögum að íslenska skyldi notuð í almannaþjónustu sem kostuð væri af opinberu fé, svo sem í
heilbrigðiskerfinu (Íslensk málnefnd, 2008, bls. 20).

Sem beint áframhald af tillögu Íslenskrar málnefndar árið 2008 þá var á Alþingi 12. mars 2009
samþykkt þingsályktunartillaga um að tillögur Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu,
Íslenska til alls, íslensk málstefna, yrði hin opinbera stefna hvað varðar málefni íslenskrar tungu
(Íslenska til alls, 2009). Í framhaldi af þingsályktunartillögunni voru sett lög um stöðu
íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr.
61/2011). Í beinu framhaldi þá settu Stjórnarráð Íslands, opinberar stofnanir, sveitarfélög og
skólar sér málstefnu („Málstefna Stjórnarráðs Íslands“, 2012).
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2.6.1.

Íslensk málnefnd

Íslensk málnefnd á sér langa sögu, hún var stofnuð 30. júlí 1964 þegar Gylfi Þ. Gíslason
þáverandi menntamálaráðherra tilkynnti að ráðuneyti hefði ákveðið að stofan málnefnd eftir að
tillaga um slíkt hafði komið frá Orðabókarnefnd Háskóla Íslands, svokallaðri nýyrðanefnd
(Guðrún Kvaran, 2014, bls. 20). Íslensk málnefnd fékk loks stoð í lögum þann 1. janúar 1985
(Lög um íslenska málnefnd nr. 80/1984). Árið 2006 rann Íslenska málnefndin inn í Stofnun
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ásamt þrem öðrum stofnunum og starfar í dag
samkvæmt lögum þar um (Lög um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr.
40/2006). Það fjölgaði í Íslensku málnefndinni í fimmtán með lagabreytingum árið 1989 og á
dagi íslenskrar tungu árið 2008 þá lagði nefndin fram ritið Íslenska til alls þar sem fram komu
tillögur Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu (Guðrún Kvaran, 2014; Íslensk málnefnd,
2008).

2.6.2.

Lagaleg staða íslenskunnar sem tungumál á Íslandi

Í dag kemur fram í lögum nr. 61/2011 að þjóðtunga Íslendinga sé íslenska og hún sé jafnframt
opinbert tungumál á Íslandi. Enn fremur kemur fram í lögunum um stöðu íslenskrar tungu og
íslensks táknmáls að íslenska skuli vera tungumál stjórnsýslunnar. Í 2. grein laganna er kveðið
á um rétt fólks af erlendum uppruna til að læra íslensku, hvort sem það er íslenskur ríkisborgari
eða með dvalar- eða atvinnuleyfi á Íslandi (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls
nr. 61/2011).

2.6.3.

Hvaða störf krefjast íslenskukunnáttu samkvæmt lögum

Með tilkomu laganna nr. 61/2011 þá var það hafið yfir allan vafa að öll störf sem verið að vinna
beint eða óbeint á vegum hins opinbera krefjast íslenskukunnáttu. Eins og segir í 8. grein
laganna: „Íslenska er mál Alþingis, dómstóla, stjórnvalda, jafnt ríkis sem sveitarfélaga, skóla á
öllum skólastigum og annarra stofnana sem hafa með höndum framkvæmdir og veita
almannaþjónustu“ (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011). Í 2. grein
málstefnu Stjórnarráðs Íslands kemur meðal annars fram að öll gögn skuli vera á íslensku nema
gild rök séu fyrir öðru, allur hugbúnaður sömuleiðis sem og allt sem viðkemur dómsstólum
(„Málstefna Stjórnarráðs Íslands“, 2012).
Ýmis sértæk lög sem fjalla um ákveðnar starfsstéttir innihalda ákvæði um íslenskukunnáttu
starfsmanna en megin þorri þeirra, ef ekki öll, snúa að störfum sem beint eða óbeint eru á vegum
hins opinbera. Þar af leiðandi er nokkuð einsýnt að vinnustaðatungumál hjá þeir sem starfa
beint eða óbeint fyrir hið opinbera eða fá fjármuni til starfsemi sinnar frá hinu opinbera ætti að
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vera íslenska (Fjármálaeftirlitið, 2012; Háskóli Íslands, 2016; Háskólinn á Bifröst, 2012; Lög
um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011; „Málstefna Stjórnarráðs Íslands“,
2012; Reykjavíkurborg, 2017).

2.6.4.

Staða íslenskunnar sem tungumáls í alþjóðlegu samhengi

Þrátt fyrir að „Íslenska er opinbert mál Íslands á alþjóðavettvangi“ (Lög um stöðu íslenskrar
tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011) samkvæmt því sem kemur fram í 2. grein laga nr.
6/2011 þá er staða íslenskunnar langt frá því að vera sterk. Samkvæmt rannsókn sem færustu
máltæknisérfræðingar í Evrópu gerðu á tungumálum í Evrópu þá virðist benda til þess að flest
þeirra séu í útrýmingarhættu, þar með talið íslenskan (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012).
Það er að segja, þau eiga yfir höfði sér stafrænan dauða, og helsta ástæða þess er að tungumálin
vantar máltæknilegan bakgrunn til þess að geta nýtt sér stafræna möguleika sem gera fólki kleift
að eiga samskipti óháð tungumálum og tölvukunnáttu (Henley, 2018; „META-NET White
Paper Series: Press Release — META Multilingual Europe Technology Alliance“, e.d.).
Eins og kemur fram í hvítbókarröð, META-NET, „Tungumál í evrópsku upplýsingasamfélagi“
og „Íslensk tunga á stafrænni öld“ þá er staða íslenskunnar ekki góð. Í rannsókninni sem
bækurnar byggja á kom í ljós að íslenskan er í slakasta sæti í öllum fjórum þáttunum er snúast
um máltæknistuðning vegna stafrænnar tækni. Þættirnir eru; talvinnsla, vélþýðing,
textagreining og málföng. Í öllum þessum fjórum þáttum þá reyndist íslenskan vera með lítinn
eða nær engan stuðning og er hún á sama stað og önnur tungumál sem fáir tala. Enskan er í
sérflokki hvað varðar vélþýðingar, textagreiningar og málföng en franska, þýska, spænska,
ítalska, hollenska, tékkneska, danska, portúgalska og finnska standa jafnfætis enskunni hvað
varðar talvinnslu (Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannesdóttir, Steinþór Steingrímsson,
Sigrún Helgadóttir og Hrafn Loftsson, e.d.; Eiríkur Rögnvaldsson o.fl., 2012; „META-NET
White Paper Series: Press Release — META Multilingual Europe Technology Alliance“, e.d.).
Samkvæmt ofan töldu þá þarf íslenskan að ná vopnum sínum á sviði máltækni í stafrænu
umhverfi og standa jafnfætis þeim bestu eigi hún að hafa möguleika á að halda velli um ókomna
framtíð. Þar er hins vegar á brattann að sækja því kostnaðurinn við stafræna máltækni fyrir
íslenskuna er hinn sami og við önnur tungumál en hausarnir sem kosta eiga verkefnið eru
verulega færri en hjá sumum öðrum þjóðum (Henley, 2018; Kristján Sigurjónsson, 2018).
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2.7.

Íslenska málstefnan – Íslenska til alls

Árið 2008 kom Íslenska málnefndin fram með tillögur sínar að íslenskri málstefnu – Íslenska
til alls. Ári síðar þá var málstefnan samþykkt á Alþingi (Íslensk málnefnd, 2008; Íslenska til
alls, 2009). Málstefnunni „Íslenska til alls“ var síðan fylgt eftir með lögum um stöðu íslenskrar
tungu og íslenska táknmálsins (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr.
61/2011). Í framhaldinu settu Stjórnarráð Íslands, opinberar stofnanir, sveitarfélög og skólar sér
málstefnu („Málstefna Stjórnarráðs Íslands“, 2012).
Þegar Íslenska málnefndin hóf að undirbúa gerða tillagna að málstefnu fyrir Ísland þá hafði hún
að fyrirmynd, við val á efnissviðum, danska ritlinginn Sprog på spil (Danmark
Kulturministeriet, 2003).
Aðalmarkmið íslensku málstefnunnar Íslenska til alls gengur út á að tryggja að íslenskt
samfélag haldi áfram til fyrirsjáanlegrar framtíðar að nota íslenska tungu sem
samskiptatungumál á öllum sviðum. Einnig að Íslendingar átti sig á að það er þeirra að tyggja
framtíð íslenska tungumálsins og þrátt fyrir sterka stöðu þá á það undir högg að sækja og hefur
beðið lægri hlut á einstökum sviðum samanber tölvutæknina. Markmiðið er það að íslenska
verði notuð til alls á Íslandi (Íslenska til alls, 2009, bls. 4).
Í hverjum kafla íslensku málstefnunnar Íslensku til alls þá er farið yfir stöðu íslenskunnar í
viðkomandi efnisþætti. Síðan eru sett fram markmið og að lokum er komið fram með aðgerðir
til að ná markmiðunum. Í kaflanum um lagalega stöðu íslenskunnar voru markmiðin var að
tryggja lagalega stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls ásamt því að tryggja íbúum á
Íslandi, jafnt íslenskum sem erlendum ríkisborgurum rétt til kennslu í íslensku (Íslenska til alls,
2009, bls. 28).
Meðal markmiða úr leik-, grunn- og framhaldsskólakaflanum var að tryggja móðurmálsfærni
grunn- og framhaldsskólanemenda svo hún verði til jafns við aðra nemendur í Evrópu og
tryggja að kennsla og umönnun í leikskólum fari fram að mestu á íslensku. Í háskólakaflanum
var meðal markmiða að opinbert tungumál allra háskóla á Íslandi verði íslenska og kennsla
verði að jafnaði á því tungumáli og þá er átt við grunn- og framhaldsnám. Í vísinda og
fræðakaflanum voru markmiðin, meðal annarra, að efla íslenska tungu sem best á öllum sviðum
og gera kröfur til fræðimanna og stúdenta að þeir hafi færni til að rita fræðin á vandaðri íslensku.
Markmið tölvukaflans voru að íslenska væri nothæf og notuð í tölvutækni og upplýsingatækni.
Eitt af viðskiptalífs markmiðunum var að aðalsamskiptamálið yrði íslenska og fyrirtæki hvött
til að koma sér upp málstefnu sem tryggði stöðu íslenskunnar. Dæmi um markmið
fjölmiðlakaflans er að talsett sjónvarpsefni fyrir ungmenni sé á máli sem er vandað og gott
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ásamt því að framburður sé eðlilegur og skýr. Eitt af markmiðum listakaflans var að styðja við
listsköpun á íslensku. Hvað varðar íslensku sem annað mál þá er það markmið málstefnunnar
að þrátt fyrir að samfélagið á Íslandi sé að verða fjölþjóðlegt verði íslenskan áfram
aðalsamskiptamálið. Áfram verið stutt við íslensku kennslu erlendis (Íslenska til alls, 2009).

2.7.1.

Íslensk málstefna fimm ára

Í vinnuplaggi Íslenskrar málnefndar, frá 2015, var horft um öxl og skoðað hvað hefði áunnist
frá því að íslenska málstefnan Íslenska til alls var samþykkt. Hér er stiklað á stóru í niðurstöðum
vinnuplaggsins. Fyrir lagalega kaflann þá kom fram að búið væri að tryggja lagalega stöðu
íslenska tungumálsins og táknmálsins. Niðurstaða málnefndarinnar hvað varðar leik-, grunnog framhaldsskóla var að þar höfðu markmið ekki náðst og það sem væri að tapast væri til
dæmis íslenskuþekking leik- og grunnskólakennara. Hvað varðar háskólana þá hafði lítið
áorkast. Engu hefur verið náð fram hvað varðar vísindi og fræði. Hvað varðar íðorð og íslenska
málstefnu þá er langt í land. Íslenska í tölvuheiminum er að stíga hænuskref, sem er jákvætt, en
skrefin þyrftu að vera stærri. Íslenska í atvinnulífinu, það er ástæðulaust að missa heilan
starfsvettvang þrátt fyrir að ferðamennirnir séu margir og málnefndin taldi að meiri hvatningu
þyrfti. Í vinnuplagginu kemur fram að lítið hafi miðað í átt að markmiðunum er áttu við
fjölmiðla. Í listum hafa ýmis markmið náðst (Íslensk málnefnd, 2015b).
Eins sjá má á upptalningunni hér að ofan þá er á brattann að sækja fyrir íslenska tungu og
markmið málstefnunnar hafa í mörgum tilfellum ekki gengið eftir.

2.7.2.

Stefnuskrá Íslenskrar málnefndar 2015-2019

Í stefnuskrá Íslenskrar málnefndar 2015-2019 þá er eftir sem áður mikilvægustu viðfangsefnin
að tryggja sem kostur er að íslenska sem tungumál haldi velli og verði brúkleg á öllum sviðum
þjóðlífsins á Íslandi. Á skipunartíma málnefndarinnar 2015 – 2019 þá verður lögð mest áhersla
á fjögur verkefni. Það fyrsta er íslenska í stafrænum heimi og er þá sérstaklega um að ræða
málfarsleiðréttingarforrit, vélrænar þýðingar og talgreiningu. Annað er ritun, ritþjálfun og
bókmenntamál, með það að markmiði að auka notkun og framboð bókmennta fyrir börn og
unglinga. Þriðja sem málnefndin mun leggja áherslu á eru áhrif fjölmenningarsamfélagsins á
málið og viðbrögð við auknum ferðamannastraumi og er þar verið að beina sjónum að íslensku
sem öðru tungumáli og tvítyngi ásamt þeim áhrifum aukins fjölda ferðamanna að verslun og
þjónusta sé aðeins boðin á erlendum tungumálum en ekki íslensku. Fjórða verkefnið er að safna
upplýsingum um íslensku og íslenskt málfar á einn stað og að koma upp rafrænum stað sem
notendur geta notað án kostnaðar. Í þessu sambandi þá ætlar málnefndin að horfa til danska
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vefsins sproget.dk sem fyrirmyndar. Þetta verkefni er að hluta til komið á koppinn, vefsíðan
málið.is er komin í loftið í netheimum(Íslensk málnefnd, 2015a; „sproget.dk“, e.d.; Stofnun
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d.).

2.7.3.

Málstefnur íslenskra stofnana og fyrirtækja

Í framhaldi af því þingsályktunartillaga um íslensku málstefnuna „Íslenska til alls“ var
samþykkt á Alþingi 2009 og lög um stöðu íslenskrar tungu og táknmáls voru samþykkt á
Alþingi árið 2011 hafa opinberar stofnanir, sveitarfélög, skólar og fyrirtæki sett fram formlega
málstefnu fyrir sinn vinnustað (Íslenska til alls, 2009; Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks
táknmáls nr. 61/2011; Þingsályktun nr. 5/136, 2008). Þar má nefna Stjórnarráð Íslands,
Reykjavíkurborg Háskólann á Bifröst, Háskólann á Akureyri, Háskóla Íslands og
Fjármálaeftirlitið (Fjármálaeftirlitið, 2012; Háskóli Íslands, 2016; Háskólinn á Akureyri, 2008;
Háskólinn á Bifröst, 2012; „Málstefna Stjórnarráðs Íslands“, 2012; Reykjavíkurborg, 2017).
Málstefnurnar eru mjög mismunandi hvað innihald og umfangi snertir en megin þema þeirra
flestra er með skírskotun til laganna og málstefnunnar. Eitt eiga þessar málstefnur sameiginlegt,
að kveðið er á um að nota vandað, tilbreytingaríkt og auðskiljanlegt íslenskt mál. Ríkisútvarpinu
er samkvæmt lögum gert að leggja rækt við íslenska tungu og hefur sett sér málstefnu þar um
(Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013; „Málstefna RÚV“, e.d.).

2.8.

Norrænar málstefnur og tengsl íslenskunnar við tungumál
á Norðurlöndunum

Þegar skoðað er hvaðan íslenska tungumálið er ættað til þess að tengja það við önnur tungumál
á Norðurlöndunum þá er það af germanskri grein indóevrópska frummálsins sem kallað er
norður-germanska. Frumnorræna var elsta stig þeirrar greinar og tungumálið sem notað var á
Norðurlöndunum á tímabilinu 200 til 800 eftir Krist. Frumnorræna skiptist í tvær álmur,
vesturnorræn mál og austurnorræn mál. Vesturnorræn mál skiptast í íslensku, norsku og
færeysku en austurnorræn mál skiptast í sænsku og dönsku. Öll hafa þessi tungumál breyst í
tímans rás og færst fjær hvort öðru ásamt því að vera í sífelldri þróun (Guðrún Kvaran, 2002,
2004).
Um síðustu aldamót fóru stjórnvöld í hverju og einu landi Norðurlandanna að leggja drög að
málstefnum fyrir tungumál sín og á fyrsta áratug 21. aldarinnar voru málstefnur fyrir hvert og
eitt land samþykktar („Språkpolitiska program i Norden og Estland“, e.d.). Hér að neðan eru
eilítið skoðaðar málstefnur þeirra Norðurlanda sem hafa opinber tungumál sem eiga ættartengsl
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við íslenskuna til að geta borið þær í megindráttum saman við málstefnu Íslands. Um er að ræða
málstefnur Noregs, Svíþjóðar, Danmerkur og Færeyja.

2.8.1.

Norska málstefna

Norska málnefndin sendi, árið 2005,frá sér skýrsluna Norsk i hundre! - Norsk som
nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder, norsku sem þjóðtungu á hnattvæddum tímum
(Språkrådet, 2005). Skýrsla norsku málnefndarinnar varð grunnurinn að þeirri málstefnu sem
norska Stórþingið samþykkti 2007-2008, málstefnan fékk nafnið, Mål og meining - Ein
heilskapleg norsk språkpolitikk (Kultur- og Kyrkjedepartementet; „Språkpolitikk“, e.d.;
„Språkpolitiska program i Norden og Estland“, e.d.).
Í formála styttri útgáfu af norsku málstefnunni, Mål og meining - Ein heilskapleg norsk
språkpolitikk, þá kemur fram að tilgangurinn með stefnunni er að tryggja að norskan hafi fulla
samfélags- og þjóðfélagshæfni til að nýtast á öllum sviðum norsks mannlífs. Norska verði
sameiginlegt nútímatungumál þess fjölbreytta samfélags sem myndar Noreg, sé notuð fyrir
stjórnun og opinbera umræðu, geti haldið samfélaginu saman og gefið því sjálfsmynd um leið
og hún gefur pláss fyrir öll þau tungumálabrot sem til staðar eru í þjóðfélaginu. Að norska
tungumálið sé fullkomið og fullbúið sem merkir að það hafi þróaðan orðaforða svo sé hægt að
nota það á öllum sviðum samfélagsins við allar aðstæður. Til viðbótar þá er það markmið
norsku málstefnunnar að búa til alhliða málstefnu sem leyfir bókmálinu og nýnorskunni að
njóta sín með tilliti til gamalla og nýrri mállýskna og erlendra tungumála. Heilstæð málstefna
á að fjalla um tungu og tungumálanotkun á öllum sviðum samfélags og mannlífs, viðskiptum
og tengdum sviðum (Kultur- og Kyrkjedepartementet, 2008, bls. 5).
Í bakgrunni styttri útgáfu af norsku málstefnunni kemur fram að það er vaxandi tilhneiging í
löndum heims að enska sé notuð í samskiptum þó þau krefjist þess ekki. Enskan færist stöðugt
nær því að yfirtaka norskuna, gerist það þá er hætta á að norska tapi virkni sinni. Þegar þetta
ástand smitast frá einu sviði til annars getur fullbúin norska troðist undir. Eins og í öðrum
löndum þá á framtíðartungumálstefna Noregs að vera byggð á þeirri sýn að samfélagið muni
glata verðmætum ef eigið tungumál glatast, þess vegna á að efla það. Til viðbóta við ofangreind
grundvallaratriði þá á heildstæð málstefna að efla tungu og málkerfi fyrir ný málsvið ásamt því
að halda tungumáli á sérsviðum lifandi til framtíðar. Við gerð málstefnunnar var skýrsla norsku
málnefndarinnar, Norsk i hundre!,frá 2005 lögð til grundvallar, undirtitill skýrslunnar er norska
sem þjóðtunga á hnattvæddum tímum (Kultur- og Kyrkjedepartementet, 2008, bls. 5;
Språkrådet, 2005).
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2.8.2.

Sænsk málstefna

Í október 2000 var skipuð af sænska menntamálaráðuneytinu málnefndin sem hafði það
hlutverk að gera tillögu að aðgerðaráætlun fyrir sænska tungumálið. Málnefndin lagði árið 2002
fram tæplega 600 blaðsíðan skýrslu, Mål i mun, tillögu að aðgerðaráætlun fyrir sænska
tungumálið (Kommittén för svenska språket, 2002).
Í samantekt skýrslunnar kemur fram að verkefni málnefndarinnar hafi verið tvíþætt. Efla stöðu
sænska tungumálsins og tryggja rétt allar íbúa Svíþjóðar til að tileinka sér það. Málnefndin taldi
nauðsynlegt að búa til aðgerðaráætlun fyrir sænska tungumálið vegna þess að tungumála
ástandið hefur verið að taka breytingum vegna eftirfarandi þriggja þátta (Kommittén för
svenska språket, 2002, bls. 21).
•

Enskan er sífellt að styrkja stöðu sína á alþjóðavettvangi og jafnframt stöðugt að verða
mikilvægari í Svíþjóð.

•

Svíþjóð er alltaf að verða fjöltyngdari, ekki aðeins vegna innflytjenda heldur einnig
vegna þess að fyrir nokkrum árum fengu fimm tungumál stöðu minnihlutatungumála.

•

Krafa um góða færni í að nota tungumál í ræðu og riti hefur farið vaxandi innan
samfélagsins.

Í ljósi þess að aðgerðaráætlunin byggist á tvíþættum tilgangi þá setti málnefndin fram þrjú
langtímamarkmið til þess að gera sænskuna öflugri og um leið vernda hana fyrir því að tapa
virkni, lenda undir á einhverju sviði samfélagsins. Jafnframt vegna þess að hún er stöðugt meira
notuð sem annað eða erlent tungumál sem leggur þungar áskoranir á herðar menntakerfisins þar
sem allir verða að hafa jöfn tækifæri til að læra sænsku. Langtímamarkmiðin þrjú voru:
1. Sænska skal vera fullgilt tungumál sem nýtist samfélagi okkar og sameinar það.
2. Sænsk málnotkun stjórnvalda og á opinberum vettvangi skal vera rétt og gegna hlutverki
sínu vel.
3. Allir skulu eiga rétt á tungumáli: sænsku, móðurmáli sínu og erlendum málum.
Sömuleiðis var málnefndin sammála um að sænskan hefði í langan tíma verið aðaltungumál
Svíþjóðar og notuð á öllum sviðum samfélagsins (Kommittén för svenska språket, 2002, bls.
22).
Í framhaldi af skýrslu málnefndarinnar, Mål i mun, árið 2002 þá samþykkti sænska þingið
málstefnu fyrir Svíþjóð árið 2005, „Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik“. En í
millitíðinni þá höfðu áherslur breyst og hafði málstefnan eftirfarandi fjögur markmið (Bästa
språket – en samlad svensk språkpolitik, nr. 2005/60:2):
•

Sænska tungumálið skal vera aðaltungumálið í Svíþjóð.
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•

Sænskan skal vera fullbúið og samfélagslega ábyrgt tungumál.

•

Hin opinbera sænska skal vera vönduð, einföld og skiljanleg.

•

Allir skulu hafa rétt til tungumála, að þróa og læra sænsku, til að þróa og nota eigið
móðurmál og tungumál þjóðernisminnihluta sem og að læra erlend tungumál.

Þrátt fyrir að því hefði verið hafnað árið 2005 að setja sérstök lög um stöðu tungumála í Svíþjóð
árið 2005 þá var umræðan alltaf í gangi (Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, nr.
2005/60:2). Umræðan fékk aftur fæturna árið 2008 undir heitinu, Värna språken. Þá var það
stjórnskipuð nefnd sem undirbjó gerð laga um tungumál í Svíþjóð. Í meðhöndlun stjórnavalda
og þings breyttust tillögur nefndarinnar og fengu þá heitið Språk för alla. Í framhaldinu voru
staðfest lög um stöðu tungumála í Svíþjóð. Lögin taka á sænska tungumálinu, tungumálum
þjóðernisminnihluta og sænska táknmálinu (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
nr. 2009:724; „Språk för alla – förslag till språklag“, 2008; Språklag, nr. 2009:600;
„Språkpolitik“, 2014; Värna språken, 2008).
Markmið laganna er að afmarka stöðu sænskunnar og annarra tungumála í sænska samfélaginu
og vernda sænskuna og tungumálafjölbreytni í Svíþjóð. Jafnframt fær sænskan stöðu
aðaltungumáls í Svíþjóð sem allir eiga að hafa aðgang að. Enn fremur er tilgreint að tungumál
stjórnvalda, opinberrar þjónustu og dómstóla sé sænska og tungutak hins opinbera skuli vera
vandað, einfalt og skiljanlegt. Sömuleiðis kemur fram í lögunum að hið opinbera tungumál
Svíþjóðar á alþjóðavettvangi sé sænska og að hana beri að varðveita sem opinbert tungumál
innan Evrópusambandsins. Til viðbótar kemur fram að allir íbúar Svíþjóðar eiga að fá tækifæri
til að læra, þróa og nota sænskuna sem og minnihlutaþjóðernishópar sín tungumál. Móðurmál
hvers og eins á viðkomandi að fá tækifæri til að læra, nota og þróa (Språklag, nr. 2009:600).

2.8.3.

Dönsk málstefna

Danska menntamálaráðuneytið setti á fót sérfræðingahóp árið 2003 til þess að þróa
tungumálastefnu. Vinna hópsins leiddi af sér 72 síðna skýrslu, drög að danskri málstefnu Sprog
på spil. Fimm árum seinna kom ný 139 síðna aðgerðaráætlun, fyrir danska málstefnu undir
heitinu, Sprog til tiden (Danmark Kulturministeriet, 2003, 2008; „Språkpolitiska program i
Norden og Estland“, e.d.).
Í drögum að danskri málstefnu, Sprog på spil, er tekið til þess að sænsku málstefnu drögin, Mål
i mun, var nokkur ár í smíðum en sérfræðihópurinn sem skilaði af sér, Sprog på spil, hafði
aðeins þrjá mánuði til að skila af sér fullmótuðu skjali. Þar af leiðandi voru drögin gerði til þess
að stuðla að málefnalegri umræðu innan alls samfélagsins, alveg frá almenningi til æðstu stjórn-
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stiga. Í drögunum er horft til heildarmarkmiða málstefnu og tillögu að átaksverkefnum sem
hluta af stærri heild til þess að styrkja danska tungu (Danmark Kulturministeriet, 2003, bls. 4).
Í inngangi, Sprog på spil, er kafað djúpt í notkun tungumáls og hvað því fylgir. Þar er áréttað
að nánast hvar sem á jörðinni er fólk umkringt tungumálum. Þegar einstaklingar fæðast þá velja
þeir sér ekki móðurmál, en þar er þeirra vöggugjöf, í óeiginlegri merkingu. Móðurmálið kemur
frá þeim sem hugsa og næra viðkomandi á öllum sviðum, móðurmálið er jafnframt lykillinn að
félagslegum samskiptum, í raun innra mál einstaklingsins og hans stoð og stytta í lífinu og
tilverunni. Um leið er tungumál hvers og eins hans persónulegi stimpill, það er orðaforði, orð,
innihald og innri framsetning, sem allt er mótað af þáttum eins og menntun, félagslegum
bakgrunni, störfum, hagsmunum, reynslu og ekki síst hvernig viðkomandi er andlega
uppbyggður, lífsýn. Einstaklingurinn getur hoppað á milli þátta í lífi sínu en hans innra
tungumál ber þess vitni hver hann er og hvar hann hefur drepið niður fæti á lífsleiðinni
(Danmark Kulturministeriet, 2003, bls. 8).
Hugmyndir nefndarinnar voru á þá leið að klárt yrði að danska tungumálið hafi stöðu sem helsta
tungumál Danmerkur. Það er mikilvægara að verja svið samfélagsins gegn því að falla í hendur
enskunnar heldur er að verjast einstaka enskum tökuorðum. Meðal þeirra sviða eru vísindi, það
er sannað að fleiri og fleiri vísindamenn nota helst ensku. Danskan er að verða undir, sérstaklega
í háskólum. Alþjóðavæðing iðnaðar hefur fært stór fyrirtæki á enskumælandi svið sem er
óhjákvæmilegt. Hægt er að greiða götu dönskunnar með því að hætta óþarfa notkun ensku
(Danmark Kulturministeriet, 2003, bls. 10).
Í nýju dönsku málstefnunni, Sprog til tiden, sem sett var fram 2008 þá er vitnað í málstefnu
ráðherranefndar Norðurlandaráðs frá 2006 og horft til málstefnu annarra landa varðandi einstök
atriði. Þar sem tungumál er annað og meira en bara tungumálastefna og danskan sem venjulegt
rit- og talmál er ekki í hættulegri stöðu ásamt því að vera það tungumál í heiminum sem er
sérstaklega aðlagað fyrir nauðsynlega tjáningu flestra í Danmörk. Nefndin sér fyrir sér dönsku
sem aðaltungumál Danmerkur. Í Danmörk er ekki hægt að komast af með eitt tungumál en
danskan er aðaltungumálið og rökin eru (Danmark Kulturministeriet, 2008, bls. 5–9):
Raunpólitísk röksemd:
Langflestir skrifa og tala dönsku og vilja ekki láta hana fara og hún verður ekki afnumin.
Merkingarfræðileg menningarröksemd:
Dönsk tunga er spegill og sál dansks reynsluheims.
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Sálræn röksemd:
Dönsk tunga er óaðskiljanlegur hluti af vitsmunalífi flestra Dana og um leið sá
mikilvægasti, einnig í listum og vísindum.
Alþjóðleg röksemd:
Dönsk tunga er framlag til tungumála fjölbreytni heimsins. Ef allir notuðu sama
tungumálið og sömu menningarlegu kjölfestuna hefðum við lítið fram að færa fyrir aðra.
Einnig má lesa það í gengum Sprog til tiden að nefndin hefur horft mjög mikið til þess sem
Svíar eru að gera en var ekki tilbúin til að ganga jafn langt að þessu sinni (Danmark
Kulturministeriet, 2008, bls. 127–129).

2.8.4.

Færeysk málstefna

Í færeysku málstefnunni, Málmørk, frá 2007 kemur fram að aðalmarkmiðið með stefnunni er
að styðja og styrkja færeyska tungumálið. Enn fremur segir að færeyska sé hið almenna mál í
Færeyjum og þjóðtunga Færeyinga. Málstefnunni er ætlað að tryggja öllum þegnum landsins
rétt til þjóðtungu, móðurmáls og erlendra tungumála sem og rétt til færeysks táknmáls.
Aðalatriði málstefnunnar er að tryggja stöðu færeyskrar tungu sem hins fullbúna tungumáls
samfélagsins á öllum sviðum þess. Sem þýðir að í framtíðinni eigi færeyska að vera nýtt á öllum
sviðum samfélagsins og eigi að teljast sjálfsagt að nota færeysku og þar af leiðandi ekki
nauðsynlegt að nota erlent tungumál. Fjallað er um málrækt, málstuðning, nýyrði og málvernd
sömuleiðis um hlutverk skóla og uppalanda sem kjölfestuna í færeyskri tungu ásamt því að á
öllum námsstigum verði tungumálið lífgað og kennt. Hlutverk fjölmiðla er skilgreint og gert
verður í því að bæta getu fjölmiðlafólks til þessa að tjá sig í ræðu og riti (Málstevnunevndin,
2007, bls. 6).
Ítarlega er farið alla þætti færeysku málstefnunnar. Þar kemur m.a. fram að 70.000 manns hafa
færeysku að móðurmáli og Færeyjar eru partur af alheiminum og Færeyingar hafa lagt sig í
líma við að læra erlend tungumál þar á meðal dönsku sem þeir voru látnir læra í skóla. Þar af
leiðandi eru Færeyingar meira og minna tvítyngdir og geta lesið dönsk blöð og bækur til jafns
við færeysk. Í færeysku málstefnunni er skilgreint hvað það merkir að málið sé fullbúið og
samfélagsbært,

vitnað

er

í

málstefnu

ráðherranefndar

Norðurlandaráðs frá 2006

skilgreiningunni til stuðnings. Fullbúið þýðir að tungumálið geti verið notað að fullu á öllum
sviðum samfélagsins. Að vera samfélagsbært þýðir að það tungumálið sé notað af almenningi
og hinu opinbera sem og fyrirtækjum á öllum sviðum samfélagsins. Á Norðurlöndunum eru
sex tungumál sem eru fullbúin og samfélagsbær, færeyska er eitt af þeim, þar af leiðandi er
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færeyska samþykkt sem fullkomið og samfélagsbært tungumál í samskiptum þjóða
(Deklaration om nordisk språkpolitik 2006, 2007; Málstevnunevndin, 2007).

2.8.5.
Yfirlýsing

um

Opinber tungumál í norrænu samstarfi
málstefnu

Norðurlanda

sem

samþykkt

var

á

vegum

Norrænu

ráðherranefndarinnar árið 2006 („Deklaration om nordisk språkpolitik“, 2006; „Språkpolitiska
program i Norden og Estland“, e.d.).
Í yfirlýsingunni segir m.a. hún eigi að vera grundvöllur að óskiptri og skilvirkri mótun stefnu
um tungumál og markmiðið sé að knýja fram þær aðgerðir sem fram koma sem
langtímamarkmið í yfirlýsingunni sjálfri.Þessi fyrsta yfirlýsinga er byggð á nauðsyn málstefnu
sem tryggt getur áherslur Norrænu ráðherranefndarinnar. Eigi er um lagalegan gjörning að
ræða. Fimm þjóðríki eiga aðila að norrænu samstarfi: Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og
Svíþjóð, í viðbót eiga þrjú sjálfsstjórnarríki aðild að samstarfinu, þau eru: Færeyjar, Grænland
og Álandseyjar. Í yfirlýsingunni kemur fram að öll tungumál séu jafnrétthá á Norðurlöndum
þrátt fyrir að þau gegni ekki öll sama hlutverki. Þar er einnigkveðið á um hugtakið algilt
tungumál sem notað er af öllu samfélaginu og megi tala á öllum sviðum þess. Tungumál sem
talað er í öllu samfélaginu er þar með hið opinbera tungumál sem notað er í opinberri
stjórnsýslu, kennslu og dómskerfinu (Deklaration om nordisk språkpolitik 2006, 2007, bls. 49,
51).
Norræn tungumálastefna byggist á því að allir Norðurlandabúar eigi rétt á:
•

að læra eitt tungumál sem nýtt er í samfélaginu, tala það og skrifa, með það að markmiði
að þeir geti tekið virkan þátt í samfélaginu

•

að læra að skilja og þekkja eitt skandinavískt tungumál og öðlast skilning á öðrum
skandinavískum tungumálum, með það að markmiði að geta tekið þátt í málsamfélagi
Norðurlanda

•

að læra alþjóðatungumál með það að markmiði að geta tekið þátt í þróun
alþjóðasamfélagsins

•

að standa vörð um og efla sitt eigið móðurmál og minnihlutamál í landi sínu

Málstefna Norðurlanda skal því miða að því:
•

að allir Norðurlandabúar geti lesið og skrifað það eða þau tungumál sem nýtt eru í
samfélaginu þar sem þeir búa

•

að allir Norðurlandabúar geti fyrst og fremst átt samskipti hver við annan á skandinavísku
máli

•

að allir Norðurlandabúar hafi undirstöðuþekkingu á tungumálaréttindum og stöðu
tungumála á Norðurlöndum

•

að allir Norðurlandabúar kunni að minnsta kosti eitt alþjóðatungumál mjög vel og annað
erlent tungumál vel
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•

að allir Norðurlandabúar hafi almenna þekkingu á því hvað tungumálið sé og hver áhrif
þess séu (Deklaration om nordisk språkpolitik 2006, 2007, bls. 52).

Danska, norska og sænska hafa verið hin opinberu tungumál í norrænu samstarfi en á fundi
Norðurlandaráðs þann 31. október 2018 var staðfest að í ráðinu séu fimm opinber tungumál frá
og með 2020. Á fundinum var finnsku og íslensku bætt við sem opinberum tungumálum
(„Norrænu tungumálin“, e.d.; „Staða finnsku og íslensku styrkt í Norðurlandaráði“, 2018).

2.9.

Samsetning íbúa á Íslandi eftir ríkisfangi

Síðustu tvo áratugina, 1998-2018, hefur orðið mikil breyting á ríkisfangasamsetningu þeirra
sem búa á Íslandi. Í upphafi árs 1998 voru íbúar með íslenskt ríkisfang 97,93% íbúanna en
tveim áratugum síðar, í upphafi árs 2018 voru íbúar með íslenskt ríkisfang 89,1%. Íbúum með
íslenskt ríkisfang hafði fjölgað um 16,5% á frá 1. janúar 1998 til og með 1. janúar 2018 en
íbúum með erlent ríkisfang hafði fjölgað um 573,5% á sama tímabili (Hagstofa Íslands, 2017b,
2018e).
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2.9.1.

Hlutfall starfandi innflytjenda af heildarvinnuafli

Þegar rýnt er í gögn Vinnumálastofnunar um hlutfall erlends vinnuafls á vinnumarkaði, 16-69
ára, þá kemur í ljós samkvæmt þeim tölum að erlent vinnuafl hefur farið úr því að vera 3,71%
1. janúar 2000 í að vera 12,38% 1. janúar 2018 (Vinnumálastofnun, 2018).
Skilgreining Hagstofu Ísland um uppruna, bakgrunn, er eftirfarandi: „Einstaklingur sem fæddur
er erlendis og á foreldra og báða afa og báðar ömmur sem einnig eru fædd erlendis, telst
innflytjandi samkvæmt aðferðum Hagstofunnar. Aðrir teljast hafa einhvern íslenskan
bakgrunn“ (Hagstofa Íslands, 2018f). Þegar rýnt er í tölur Hagstofu Ísland um starfandi vinnuafl
eftir uppruna, bakgrunni, frá og með júní 2005 til og með júní 2018 þá kemur í ljós að hlutfall
innflytjenda af starfandi vinnuafli hefur um það bil þrefaldast á þessu 13 ára tímabili eins og
sjá má á súluriti 2 hér að neðan (Hagstofa Íslands, 2018g).
Hlutfall starfandi innflytjenda af starfandi vinnuafli á Íslandi júní 2005-2018
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Súlurit 2 Hlutfall starfandi innflytjenda af starfandi vinnuafli á Íslandi í júní 2005-2018
Heimild (Hagstofa Íslands, 2018g).

2.9.2.

Fjölgun starfandi innflytjenda í veitinga- og
gististaðarekstri

Samkvæmt tölum sem Hagstofa Íslands birti í fyrsta sinn upplýsingar um fjölda þeirra sem
starfa á Íslandi þar sem fram kemur kyn, bakgrunnur og atvinnugreinar (Hagstofa Íslands,
2018h). Í þessum tölum eins og öðrum þá kemur ekki fram vinna þeirra sem vinna svart. Í
tölunum kemur meðal annars fram að á tíu árum, frá öðrum ársfjórðungi árið 2008 til sama tíma
2018, hefur starfsfólki innan gisti- og veitingageirans fjölgað um 97%. Enn fremur kemur fram
hjá Hagstofunni að 8,6% starfa á örðum ársfjórðungi 2018 verði til við veitinga- og gistirekstur
og er það fimmta mannfrekasta atvinnugreinin á þessum tíma. Þegar horft er á atvinnugreinar
eftir kyni kemur fram að 53,5% starfa í veitinga- og gistirekstri eru unnin af konum. Þegar litið
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er á atvinnugreinar eftir bakgrunni, íslenskur eða innflytjandi, í þessum tölum þá eru 41,9%
þeirra sem vinna í veitinga- og gistirekstri á öðrum ársfjórðungi 2018 innflytjendur.
Þegar rýnt er nánar í starfsgreinina, veitinga- og gistirekstur, og starfsmannafjöldinn skoðaður
í júní frá og með árinu 2008 til og með árinu 2018 þá kemur í ljós að fæstir voru starfandi árið
2009 og flestir árið 2017. Hlutfall þeirra sem voru með íslenska bakgrunn var hæst árið ?, 80%,
flestir voru Íslendingarnir árið 2016 og í júní 2018 voru innflytjendur 42,8% þeirra sem unnu
við veitinga- og gistirekstur. Eins og sjá má á súluriti 3, hér að neðan, þá er skammt í að
innflytjendur verði meirihluti þeirra sem starfa í veitinga- og gistirekstri ef fram heldur sem
horfir (Hagstofa Íslands, 2018g).
Starfsmannafjöldi í veitinga- og gistirekstri á Íslandi í júní árin árin 2008-2018
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Súlurit 3 Starfsmannafjöldi í veitinga- og gististaðarekstri á Íslandi í júní árin 2008-2018
Heimild (Hagstofa Íslands, 2018g).

2.10.

Fjölgun innflytjenda á árunum 1998 – 2017

Með aðfluttum ríkisborgurum þá er átt við þá erlenda ríkisborgara sem koma til Íslands og skrá
lögheimili sitt á Ísland (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Til þess að rýna betur í þann gríðarlega fjölda
erlendra ríkisborgara sem flytja til Íslands þá er hér að neðan á súluriti 4, á næstu síðu, fjöldi
þeirra borinn saman við tvo efstu árganga barna á grunnskólaaldri (Hagstofa Íslands, 2018a,
2018c).
Þessi framsetning er valin til að gera betur grein fyrir fjölda þeirra sem æskilegt væri að fengju
íslenskukennslu eigi að treysta stöðu íslenskrar tungu í íslensku samfélagi og tryggja að íslenska
verði annað mál innflytjenda á Íslandi. Í íslensku málstefnunni, Íslenska til alls, sem samþykkt
var á Alþingi árið 2009 kemur eftirfarandi meðal annars fram (Íslenska til alls, 2009, bls. 2):
Því verður vitanlega ekki á móti mælt að fjöldi þeirra er talar íslensku er ekki mikill í
alþjóðlegum samanburði. Hitt er þó mikilvægara að íslenska er tungumál heils samfélags; á
Íslandi er íslenska aðalmálið á öllum sviðum samfélagsins. Íslenska er því langmikilvægasta
tungumálið á Íslandi. Til þess að geta tekið fullan þátt í íslensku samfélagi og notið til hlítar
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allra þeirra lífsgæða, sem þar eru í boði, er nauðsynlegt að hafa vald á tungumálinu— íslenska
er lykillinn að íslensku samfélagi (Íslenska til alls, 2009, bls. 96–97).

Til þess að útlendingar, innflytjendur, sem ákveða að setjast að á Íslandi geti notið íslenska
samfélagsins sem best og verið sem mest félagslega virkir þátttakendur í því þá er mikilvægt
fyrir þá að ná tökum á tungumáli þess (Íslenska til alls, 2009, bls. 98). Þetta á enn frekar við í
dag heldur en var árið 2009 þegar málstefnan var samþykkt. Ástæðan er sú að árið 2011 voru
samþykkt á Alþingi lög er mörkuðu lagalega stöðu íslensku sem opinbert tungumál Íslands. Í
framhaldi af lagasetningunni þá hefur stjórnsýsla hins opinbera, sveitarfélög, stofnanir og
skólar markað sér málstefnur byggðar á málstefnunni Íslenska til alls og lögunum (Lög um
stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011; „Málstefna Stjórnarráðs Íslands“,
2012). Þar af leiðandi er það enn mikilvægara fyrir innflytjendur að skilja íslensku og geta gert
sig skiljanlega á íslensku.
Það er þó við ramman reip að draga fyrir litla þjóð með tungumál sem aðeins hún talar, að takast
á við verkefni af þessari stærðargráðu, sérstaklega í ljósi þess að enskan verður í raun æ ágengari
sem samskiptatungumál þegar margir koma saman með mörg ólík móðurmál. Þar á ofan bætist
við það álit innfæddra, Íslendinga, að færni þeirra sé slík á enska tungu að það þjóni vart tilgangi
fyrir innflytjendur að læra íslensku vegna þess að ensku sé hægt að nota hvar sem er á Íslandi
(Íslenska til alls, 2009, bls. 95–100).
Fjöldi aðfluttra erlendra ríkisborgarar í samanburði við fjölda 14 og 15 ára íbúa Íslands tímabilið
1998-2017
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fjöldi aðfluttra ríkisborgara

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fjöldi 14 og 15 ár íbúar á Íslandi

Súlurit 4 Fjöldi aðfluttra erlendra ríkisborgara í samanburði við fjölda 14 og 15 ára íbúa Íslands tímabilið 1998-2017
Heimild (Hagstofa Íslands, 2018c, 2018a)

2.11.

Búferlaflutninga til og frá Íslandi

Frá 1. janúar 1986 til 1. janúar 2017 hafa 26.619 fleiri í heildina flutt til Íslands en frá því. En
það hefur hallað á íslensku ríkisborgarana í þessum efnum, 16.625 fleiri hafa farið á brott en
komið, hins vegar þá hafa 43.254 fleiri erlendir ríkisborgarar komið en farið frá landinu á sama
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tímabili. Þann 1. desember 1985 voru 3.499 erlendir ríkisborgarar á Íslandi og voru þeir 1,4%
af íbúum landsins. Þann 1. janúar 2017 voru þeir orðnir 30.275 og voru um 8,9% af íbúum
Íslands (Hagstofa Íslands, 2018c).
Á árunum 1950-1998 voru erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi á bilinu 1,3-2,1%. Frá árinu
1998-2009 fjölgaði þeim en fækkaði á árunum 2010-2012 (Hagstofa Íslands, 2017c). Síðustu
tvo áratugina, 1998-2018, hefur orðið mikil breyting á ríkisfangasamsetningu þeirra íbúa sem
búa á Íslandi. Í upphafi árs 1998 voru íbúar með íslenskt ríkisfang 97,93% en tveim áratugum
síðar, í upphafi árs 2018 voru íbúar með íslenskt ríkisfang 89,1%. Íbúum með íslenskt ríkisfang
hafði fjölgað um 16,5% á tímabilinu en íbúum með erlent ríkisfang hafði fjölgað um 573,5%.
Árið 1998 voru Danir fjölmennastir, 0,34%, og síðan komu Pólverjar, 0,27%, og
Bandaríkjamenn, 0,21%, en aftur á móti í upphafi ár 2017 voru Pólverjar langfjölmennasti,
4,08%, síðan komu Litháar, 0,68% og svo Þjóðverjar, 0,32% (Hagstofa Íslands, 2017b, 2018e).
Fyrsta janúar árið 2017 voru 10,9% íbúa landsins á aldrinum 15-69 ára með erlent ríkisfang.
Ári síðar þann, 1. janúar 2018, voru 13,71% íbúa landsins á aldrinum 15-69 ára með erlent
ríkisfang (Hagstofa Íslands, 2017b, 2018a).

2.11.1.

Erlendir ríkisborgarar

Frá fyrsta ársfjórðungi árið 2013 til og með öðrum ársfjórðungi 2018 fjölgaði erlendum
ríkisborgurum á vinnumarkaði á Íslandi að meðaltali um 3,09% á milli ársfjórðunga. Fjölgunin
frá upphafi ársins 2016 til og með öðrum ársfjórðungi 2018 er að meðaltali 4,48%. Af þessu
má sjá að fjölgun erlendra ríkisborgara á vinnumarkaði er gríðarleg, í ljósi þess að í byrjun árs
2017 voru um 86% erlendra ríkisborgara á aldrinum 16 til 69 ára og um 55% þeirra 20-40 ára
(Hagstofa Íslands, 2017b, 2018e). Þegar skoðaðar eru tölur yfir brottflutta og aðflutta erlenda
ríkisborgara á árinu 2017 voru 94% þeirra sem komu umfram þá sem fóru á aldrinum 16 til 69
ára, þar af leiðandi fólk á vinnumarkaðsaldri (Hagstofa Íslands, 2018c).

2.12.

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi

Tölur Hagstofu Íslands um farþega sem fóru í gegnum Keflavíkurflugvöll árin 2004–2017 voru
flokkaðar í íslenska og erlenda farþega. Þeir erlendu voru 348 þúsund árið 2004 en orðnir 2,2
milljónir árið 2017, yfir 20% aukning á hverju ári frá árinu 2004 til ársins 2018. Í þessari
rannsókn verður litið svo á að meginþorri erlendu farþeganna séu ferðamenn á leið til Íslands,
þar sem ekki eru tiltækar upplýsingar um fjölda farþega sem nota Keflavíkurflugvöll sem
skiptiflugvöll á leið yfir Atlantshafið. Einnig var flokkað og skoðað hlutfall farþega frá
enskumælandi löndum, það er að segja Bandaríkjunum, Bretlandi og Kanada. Við þessa
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athugun kom í ljós að ekki einungis hafði farþegum fjölgað gríðarlega síðustu ár heldur einnig
hafði hlutfall farþega frá enskumælandi löndum aukist mikið. Þar af leiðandi hefur farið saman
gríðarlega aukning ferðamanna og aukning á hlutfalli ferðamanna frá enskumælandi löndum.
Á meðan um er að ræða sjöföldum í fjölda ferðamenna þá er um að ræða tíföldun á fjölda
ferðamanna frá enskumælandi löndum. Af þeim 2,2 milljónum ferðamanna sem fóru um
Keflavíkurflugvöll árið 2017 þá var um ein milljón þeirra frá enskumælandi löndum sem er
langstærsti tungumálahópurinn samanber súlurit 5 hér fyrir neðan (Hagstofa Íslands, 2018d).
Samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands um gistinætur útlendinga skráðar og áætlaðar á árinu
2017 má sjá að hver erlendur ferðamaður hefur gist í um 4,5 nætur að meðaltali. Þar af leiðandi
má áætla að dvöl hans standi yfir í um fimm sólarhringa (Hagstofa Íslands, 2018b). Ef öllum
þeim ferðamönnum sem fóru um Keflavíkurflugvöll árið 2017 er dreift jafn niður á árið, sem
er óraunhæft en gefur ákveðna mynd, þá voru að jafnaði ríflega 60 þúsund einstaklingar,
innflytjendur og ferðamenn, sem ekki höfðu íslensku sem móðurmál á landinu hverju sinni. Það
er um 20% af heildarfjölda íslenskra ríkisborgar á árinu 2017. Á sömu forsendum, þegar rýnt
er í ágústmánuð að því viðbættu að hver íslenskur sem fór um Keflavíkurflugvöll sé á ferðalagi
erlendis í jafnlangan tíma, þá má leiða að því líkur að 20% af þeim einstaklingum sem dvöldu
á Íslandi í ágúst árið 2017 hafi ekki haft íslensku sem móðurmál (Hagstofa Íslands, 2017b). En
hafa ber í huga að meðaltal er aðeins meðaltal og er svagt fyrir tölulegum einförum.
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Súlurit 5 Fjöldi íslenskra og erlendra farþega sem fóru um Keflavíkurflugvöll 2004-2017 og hlutfall frá enskumælandi
löndum
Heimild (Hagstofa Íslands, 2018d)
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Fjöldi farþega

HLutfall enskumælandi af erlendum farþegum

Fjöldi íslenskra og erlendra farþega sem fór um Keflavíkurflugvöll tímabilið 2004 - 2017 og hlutfall
farþega frá enskumælandi löndum

2.13.

Atvinnuleysi á Íslandi

Fyrir hrun var jafnræði á atvinnuleysi milli íslenskra og erlendra ríkisborgara. Í ljósi þess að
pólskum ríkisborgurum fjölgað gríðarlega árin 2007 og 2008 og fjölgaði enn meira árin 2015
og 2016 og eru fjölmennasti ríkisfangshópur innflytjenda þá er staða þeirra á vinnumarkaði
sérstök eins og sjá má á súluriti 6 hér fyrir neðan (Hagstofa Íslands, 2017b; Vinnumálastofnun,
2018).
Atvinnuleysi eftir ríkisfangi 1. janúar 2000 - 2017
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Súlurit 6 Atvinnuleysi eftir ríkisfangi 2000-2017
Heimild (Vinnumálastofnun, 2018).
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3. Aðferðafræði rannsóknar
Höfundur leitaðist við að nota rannsóknir sem gerðar hafa verið á samsvarandi, svipuðu eða
tengdu efni ásamt fræðilegum heimildum, kenningum og ítarefni til stuðnings við rannsóknina
til að gera hana samanburðarhæfari. Þegar höfundur fór að leita að íslenskum gögnum um
rannsóknir á svipuðu, samsvarandi eða tengdu efni, tungumálamenningu vinnustaða á Íslandi,
þá kom í ljós að slík gögn lágu ekki svo glatt á lausu. Lítið virðist hafa verið rannsakað og birt
opinberlega hver tungumálamenning á íslenskum vinnustöðum er og hver staða íslenskunnar er
sem tungumál vinnustaða. Þar af leiðandi lítt um þennan stuðning að ræða úr þeirri átt en er
líða tók á rannsóknina komu upplýsingar úr rannsókna sem var af sama meiði og megindlega
rannsókn höfundar og var mikils virði fyrir rannsóknina.
Í þessum hluta verkefnisins verður gerð grein fyrir rannsóknarferlinu, tilgangi rannsóknarinnar
og þeim rannsóknaraðferðum sem höfundur notaði við úrvinnslu verkefnisins. Höfundur notaði
blandaða aðferð eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða til að leita svara við
rannsóknarspurningunum.
Rannsóknarferlið samanstendur af tveim blönduðum rannsóknum. Fyrri rannsóknin, blandaða
rannsóknaraðferðin samleitandi snið (e. convergent parallel design) samanstendur af einni
eigindlegri og einni megindlegri sem eru gerðar samtímis og látnar skila einni samleitandi
niðurstöðum. Þær niðurstöður eru síðan notaðar sem gögn fyrir fyrra stig blönduðu
rannsóknaraðferðarinnar skýrandi raðsnið (e. explanatory sequential design) og síðara stigið
hennar er að leita skýringa á niðurstöðum samleitandi sniðs (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína
Davíðsdóttir, 2013, bls. 393–401). Farið er yfir aðferðir sem notaðar voru við greiningu á
gögnum og greint frá réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.

3.1.

Þátttakendur rannsóknar, úrtak, þýði og aðgengi

Rannsóknin er ferli tveggja blandaðra rannsókna sem gerðar eru hver á eftir annarri og sú seinni
nýtir niðurstöður fyrri rannsóknarinnar sem rannsóknargögn.
1. Fyrri rannsóknin, samleitandi snið.
a. Tekin voru viðtöl við þrjá stjórnendur veitingastaða, eigindlegi hlutinn. Gögnin
voru þemagreind eftir orðræðu í samræmi við umræðulista og niðurstöður
greindar.
b. Megindleg rannsóknarspurning sem höfundur keypti í spurningavagni
Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um afstöðu til íslensku sem
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þjónustutungumáls á veitingastöðum. Gögnin unnin og greind og niðurstöður
fengnar
c. Niðurstöður a og b voru bornar saman og/eða tengdar saman allt eftir því hvað
hentaði hverju sinni og þá lágu fyrir niðurstöður rannsóknar samleitandi sniðs
og svarið við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs.
2. Seinni rannsóknin, skýrandi raðsnið.
a. Svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs voru rannsóknargögn
megindlega hluta skýrandi raðsniðs.
b. Tekin voru viðtöl við þrjá sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu. Gögnin voru
þemagreind eftir þáttum rannsóknarspurningar skýrandi raðsniðs og niðurstöður
fengnar.

3.1.1.

Stjórnendur veitingastaða – liður 1a

Þessi hluti rannsóknarinnar sneri að veitingarstöðum, þátttakendur rannsóknarinnar voru
stjórnendur veitingastaða. Viðtöl voru tekin við þrjá stjórnendur veitingastaða.
Í upphafi var haft samband við stjórnendur veitingastaða til að fá samþykki þeirra fyrir þátttöku
í rannsókninni, þrír samþykktu þátttöku. Þegar samþykki lá fyrir var tekið viðtal við
stjórnendurna. Viðtölin voru samkvæmt umræðulista sem höfundur hafði samið. Um var að
ræða opin djúp viðtöl. Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælanda til að auðvelda
vinnslu. Sjá umræðulista í viðauka 8.1.

3.1.2.

Spurningavagn Félagsvísindastofnunar – liður 1b

Höfundur keypt eina spurningu í Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um
afstöðu til íslensku sem þjónustutungumáls á veitingastöðum. Í þessum hluta voru mögulegir
þátttakendur þeir sem búa á Íslandi og taka þátt í könnunum Félagsvísindastofnunar. Úrtakið „
… samanstendur af fólki 18 ára og eldra á landinu öllu sem hefur samþykkt að taka þátt í
netkönnunum á vegum stofnunarinnar. Niðurstöður eru greindar eftir kyni, aldri, búsetu,
menntun, starfi, tekjum, hjúskaparstöðu og stjórnmálaskoðun svarenda“ („Þjóðmálakönnun Spurningavagn Félagsvísindastofnunar“, e.d.).
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Spurningin sem lögð var fyrir í Þjóðmálakönnuninni var:
1. Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það þig að
afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku?
a. Skiptir öllu máli
b. Skiptir mjög miklu máli
c. Skiptir frekar miklu máli
d. Skiptir hvorki miklu né litlu máli
e. Skiptir frekar litlu máli
f. Skiptir mjög litlu máli
g. Skiptir engu máli
h. Fer aldrei á veitingastaði á Íslandi
i. Veit ekki
j. Vil ekki svara
Útvinnsla og tölfræði svörunar leiddu af sér niðurstöður fyrir Þjóðmálakönnunnarspurninguna.

3.1.3.

Niðurstöður samleitandi sniðs – liður 1c

Niðurstöður eigindlegu (1a) og megindlegu (1b) rannsóknanna eru tengdar og/eða bornar
saman og niðurstöður fengnar og túlkaðar og rannsóknarspurningu samleitandi sniðs svarað.

3.1.4.

Niðurstöður samleitandi sniðs – liður 2a

Svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs voru rannsóknargögn megindlega hluta
skýrandi raðsniðs.

3.1.5.

Viðtöl við sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu og
tungumálanotkunar – liður 2b

Þessi hluti rannsóknarinnar sneri að sérfræðingum á sviði íslenskrar tungu og hjá þeim var leitað
upplýsinga um hvað helst geti skýrt niðurstöður samleitandi sniðs með tilliti til íslenska
tungumálsins, samfélagsins og íslenskrar málstefnu samanber þætti rannsóknarspurningar
skýrandi raðsniðs.
Haft var samband við nokkra sérfræðinga í sviði íslenskrar tungu, leitast var við að hafa
viðmælendur af báðum kynjum, það gekk upp og þrír samþykktu þátttöku. Sérfræðingarnir voru
Ari Páll Kristinsson rannsóknarprófessor við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum,
Eiríkur Rögnvaldsson prófessor emeritus og Sigríður D. Þorvaldsdóttir aðjunkt í íslensku sem
52

öðru mál við Háskóla Íslands. Viðtölin voru samkvæmt umræðulista sem höfundur hafði samið.
Um var að ræða opin djúp viðtöl. Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælanda til að
auðvelda vinnslu. Sjá umræðulista í viðauka 8.2.

3.2.

Tilgangurinn með rannsókninni

Tilgangurinn með rannsókninni snerist um notkun íslenska tungumálsins á veitingastöðum á
Íslandi og var margþættur. Að komast að því á hvaða tungumáli Íslendingar fái afgreiðslu og
þjónustu á veitingastöðum á Íslandi. Að komast að því á hvaða tungumáli Íslendingar vilja fá
afgreiðslu og þjónustu á veitingastöðum Íslands. Að komast að því að hvað leyti geta:
•

utanaðkomandi áhrif,

•

snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða,

•

þættir íslensks samfélags og innviða þess

•

og atriði í stefnumörkun íslenskra tungu

helst skýrt á hvaða tungumáli Íslendingar fá afgreiðslu á veitingarstöðum og hversu miklu eða
litlu máli það skipti Íslendinga að íslenska sé þjónustutungumál á veitingastöðum. Reyna að
draga fram í dagsljósið hvað það væri í samtímanum á Íslandi sem gæti orðið íslenskunni mestur
fjötur um fót sem þjónustutungumáls fyrir íslenskumælandi viðskiptavini veitingastaða
(Íslenska til alls, 2009).

3.3.

Lýsing á rannsóknaraðferðum, kostir og gallar

Til að svara rannsóknarspurningunum voru notaðar bæði eigindlegar og megindlegar
rannsóknaraðferðir í formi tveggja blandaðra rannsóknaraðferða, samleitandi sniðs og skýrandi
raðsniðs.

3.3.1.

Samleitandi snið

Samleitandi snið (e. convergent parallel design) byggist á því að samtímis er aflað eigindlegra
og megindlegra gagna, þau eru síðan greind sitt í hvoru lagi. Niðurstöðurnar eru að því búnu
bornar saman og/eða tengdar sama allt eftir því hvað hentar hverju sinni. Þetta gefur möguleika
á að kafa djúpt í rannsóknarefnið um leiða og yfirborðið er kannað, að lokinni greiningu á
hvorum hluta þá eru þeir tengdir eða bornir saman. Eftir samanburð og/eða samtengingu eru
niðurstöðurnar túlkaðar (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 393–396).
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3.3.2.

Skýrandi raðsnið

Skýrandi raðsnið (e. explanatory sequential design) byggist á því að fyrst er gerð megindleg
rannsókn og hún greind og síðan er eigindleg rannsókn gerð til að fá nánari útskýringar á
niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar og að lokum eru niðurstöður greindar (Anna
Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 394–397)

3.3.3.

Hvernig er ferill rannsóknarinnar

Um er að ræða tvær rannsóknir með blandaðri aðferð. Fyrst samleitandi snið (e. convergent
parallel design) og síðan skýrandi raðsnið (e. explanatory sequential design). Tengingin milli
blönduðu aðferðanna er að svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs voru
rannsóknargögn megindlega hluta skýrandi raðsniðs.
Niðurstöður rannsókna samleitandi sniðs, það er niðurstöður viðtala við stjórnendur
veitingastaða eftir að þau voru orðræðugreind, og niðurstöður úr svörum við spurningu í
spurningavagni voru bornar og/eða tengdar saman með niðurstöðum og leitast við að svara
rannsóknarspurningu samleitandi sniðs. Svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs voru
síðan notuð sem megindleg gögn fyrra þrep skýrandi raðsniðs. Seinna þrep skýrandi raðsniðs
eru viðtöl við sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu til þess að leita skýringa á niðurstöðum fyrri
rannsóknarinnar, svörum við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs. Viðtölin voru greind eftir
þemum rannsóknarspurningar skýrandi raðsniðs og að því búnu voru niðurstöður túlkaðar til
að leita svara við henni (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 393–401).

3.3.4.

Megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir

Megindlegar aðferðir byggja á mælanlegum gögnum og gefa þar af leiðandi tölulegar
upplýsingar, dæmi um megindlega aðferð er spurningakönnun. Megindlegar aðferðir henta vel
til að fá upplýsingar úr þýði eða stóru úrtaki þar sem fyrir fram er talið að svör gætu fengist.
Ókosturinn er hins vegar sá að ekki er hægt að vita fyrir víst hvað liggur að baki svörunum, þar
sem farið er grunnt ofan í efnið vegna þessa að svarmöguleikar eru í flestum tilfellum fyrir fram
ákveðnir og því geta svarendur ekki útskýrt svar sitt frekar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls.
229–237; Wisker, 2007).
Megintilgangur eigindlegra rannsóknaraðferða er að öðlast dýpri skilning á viðfangsefni
rannsóknarinnar (Esterberg, 2002; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–237). Eigindlegar
aðferðir byggjast á viðtölum, rýnihópum og vettvangsskoðunum svo eitthvað sé nefnt. Helsti
kostur eigindlegra rannsókna er að rannsakendur geta áttað sig betur á því hvað liggur að baki
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svörum og er því góð viðbót við megindlega rannsóknaraðferð. Ókosturinn er að þessi aðferð
er tímafrek ef um marga viðmælendur er að ræða og oft eru þess vegna fáir teknir tali, þar af
leiðandi er ekkert víst að leitað sé svara hjá réttum aðilum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls.
229–237; Wisker, 2007).
Til að vega upp á móti þessum göllum og nýta kostina þá notaði höfundur bæði blönduðu
rannsóknaraðferðirnar samleitandi snið (e. convergent parallel design) og skýrandi raðsnið (e.
explanatory sequential design). Notast var við blandaða rannsóknaraðferð til að fá bæði djúpa
og víða sýn á rannsóknarþættina.
Megindlegu hlutar rannsóknarinnar voru tveir. Fyrri megindlegi hlutinn var hluti af samleitandi
sniði og var ein fjölvalsspurning í Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar ásamt
bakgrunnspurningum. „Netpanellinn samanstendur af fólki 18 ára og eldra á landinu öllu sem
hefur samþykkt að taka þátt í netkönnunum á vegum stofnunarinnar. Niðurstöður eru greindar
eftir kyni, aldri, búsetu, menntun, starfi, tekjum, hjúskaparstöðu og stjórnmálaskoðun svarenda“
(„Þjóðmálakönnun - Spurningavagn Félagsvísindastofnunar“, e.d.). Seinni megindlegi hlutinn
fólst í svörum rannsóknarspurningar samleitandi snið samkvæmt niðurstöðum sniðsins.
Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð tvisvar í rannsóknarferlinu. Í bæði skiptin var um að ræða
aðferð grundaðrar kenningar og fyrirbærafræði. Fyrra skiptið var í formi viðtala við stjórnendur
veitingastaða og seinna skiptið í formi viðtala við sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu hjá
Háskóla Íslands, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og sjálfstætt starfandi á sviði
tungumála. Þetta var gert vegna þess að eigindlega aðferðin gefur dýpri og fær betri skilning á
upplifun viðmælanda. Viðtölin voru á mörkum þess að vera hálf opin og djúp viðtöl þar sem
stuðst var við umræðulista sem innihélt tólf þætti ásamt því að samtalinu var leyft að fljóta.
Réttmæti viðtalanna telst vera mikið þar sem upplýsingar eru fengnar annars vegar hjá þeim
aðilum sem stjórna veitingastöðunum og hins vegar hjá einstaklinga með sérþekkingu á sviði
íslenskrar tungu.
Hugtökin áreiðanleika og réttmæti má telja til gæðamælikvarða rannsókna. Áreiðanleiki segir
til um hversu óumbreytanleg niðurstaðan er frá einni mælingu til annarrar við sömu aðstæður.
Tölfræði mælingar telst ekki réttmæt ef hún er ekki traust, aftur á móti getur hún verið traust
þrátt fyrir að vera óréttmæt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 212).
Fyrir réttmæti (e. validity) eru mælikvarðarnir ekki þeir sömu hvað varðar megindlegar og
eigindlegar rannsóknir, þó um sömu hugtök sé að ræða (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína
Davíðsdóttir, 2013, bls. 211). Réttmæti skiptist í hið ytra og innra. Ytra réttmæti segir til um
aðstæðurnar og hvort taka megi niðurstöðurnar og yfirfæra þær á hliðstætt þýði eða úrtak. Innra
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réttmæti dregur fram hversu góð rannsóknin er og felur í sér trúverðugleika þeirra ályktana sem
niðurstöðurnar leiða af sér (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211–
212).
Með því að nota blandaða rannsóknaraðferð eru meiri möguleikar á að sannprófa áreiðanleika
mismunandi upplýsinga (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 394–396).
Blönduðu aðferðirnar sem notaðar voru í rannsókninni voru, samleitandi snið og skýrandi
raðsnið.

3.4.

Aðferðir greininga og greining ganga

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar er hálf opin djúp viðtöl með umræðulista, annars vegar við
stjórnendur þeirra veitingastaða sem tóku þátt í rannsókninni og hins vegar við sérfræðinga á
svið íslenskrar tungu. Með hálfopnum umræðuþáttum er átt við að spyrjendur eru með fyrirfram
saminn umræðulista, en leyfa viðmælenda að tjá sig úr frá umræðuefninu. Með djúp viðtali er
átt við að viðmælanda er leyft að tjá sig að vild en áhættan með því er að það getur komið
tilfinningalegu róti á viðmælandann (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82).
Í eigindlega hluta rannsóknarinnar eru aðferðir grundaðrar kenningar og fyrirbærafræði hafðar
að leiðarljósi. Eitt af einkennum grundaðrar kenningar er að greina gögn kerfisbundið með það
fyrir augum að koma fram með kenningu. Grunduð kenning er þar af leiðandi allt að því
tvíhöfða, annað höfuðið er rannsóknaraðferðin sjálf og hitt sú ígrundaða kenning sem kemur
fram þegar aðferðinni er beitt (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 361–366). Fyrirbærafræði
gengur út á þá viðleitni að skilja viðmælendur á þann hátt sem þeir sjá lífið og tilveruna fyrir
sér. Rannsakandinn leitast við að skilja, skynja og sjá sjónarhorn viðmælandans og standa í
hans sporum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 281–284).
Viðtölin voru tekin upp, og síðan skrifuð niður orðrétt. Orðræðu- og innihaldsgreining á
viðtölunum hófst um leið og síðasta viðtalið hafði farið fram. Þegar viðtölin lágu fyrir hófst á
þeim formleg þemagreining þar sem horft var á tungumálið sem menningarþátt og áhersla lögð
á samfellur ásamt því að sjá mynstur og skilja merkingu (Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 272–
276; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239–246; Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 361–
373). Þemagreiningin byggist á túlkunarfræði og hugsmíðahyggju. Greiningunni lauk með gerð
útdráttar úr viðtölunum auk þess sem textinn var flokkaður eftir viðfangsefnum og þemum,
meginstefum og undirstefum. Síðan var stefunum raðað saman eftir hugtökum, orðum og
innihaldi allt eftir því sem við átti, til þess að fá sem mesta dýpt í þau gögn sem komu út úr
viðtölunum (Björn Bergsson, 2013, bls. 158–160; Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 240,
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2013a, bls. 289–290; Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 68;
Sóley S. Bender, 2013, bls. 307–308).
Niðurstöður úr greiningu viðtala við stjórnendur voru bornar saman við niðurstöður spurningar
úr spurningavagninum. Niðurstöður úr greiningu viðtala við sérfræðinga voru notaðar til að fá
meiri dýpt í niðurstöður rannsóknarinnar og tengja þær við íslenska tungumálið, íslenskt
samfélag og stefnumörkunar íslenskrar tungu. Notast var við blandaða rannsóknaraðferð til að
fá bæði djúpa og víða sýn á samspil þeirra þátta sem rannsóknin nær til.
Úrvinnsla fyrri megindlega hluta verkefnisins snýr að fjölvalsrannsóknarspurningu í
þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar, var með þeim hætti að búnar voru til tíðnitöflur fyrir
svarmöguleika spurningarinnar. Einnig voru búnar til tíðnitöflur varðandi svarmöguleikana og
bakgrunnsþættina sem þjóðmálakönnunin býður uppá. Þetta var gert til að kanna hvort
mismunandi

bakgrunnur

gæfi

mismunandi

svörun

og

þá

hvers

konar

svörun.

Bakgrunnsþættirnir eru; aldur, kyn, menntun, búseta, tekjur, starf, hjúskaparstaða og
stjórnmálaskoðun. Útvinnsla seinni megindlegu rannsóknarinnar var að flokka svör
rannsóknarspurningar samleitandi sniðs (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa
Arnardóttir, 2013, bls. 61–69).

3.5.

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar

Fyrri eigindlegi hluti rannsóknarinnar mótast af þeirri staðreynd að einungis var talað við fáa
stjórnendur veitingastaða, og þeir búnir að vera mislengi stjórnendur á veitingastöðunum.
Seinni eigindlegi hluti rannsóknarinnar mótast af þeirri staðreynd að talað var við fáa
sérfræðinga og þar af leiðandi gæti vantað sjónarmið sem ekki komu fram í máli viðmælenda.
Innra réttmæti eigindlegu hluta rannsóknarinnar snýst um trúverðugleika viðtalanna því
sannleikurinn er bundinn í viðmælandanum. Í þessu tilfelli er annars vegar um að ræða
stjórnendur veitingastaða og hins vegar sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu. Samkvæmt stöðu
stjórnendanna innan fyrirtækjanna og stöðu sérfræðinganna á sínu svið verður að telja að innra
réttmæti sé mjög mikið. Ytra réttmæti eigindlegu hluta rannsóknarinnar snýst um
yfirfærslugildi þeirra og þar með yfirfærslugildi niðurstaðna yfir á aðra sambærilega
veitingastaði og aðra sérfræðinga á sama sviði. Samkvæmt viðtölunum og þrátt fyrir þá
staðreynd að aðeins var talað við fáa stjórnendur veitingastaða og fáa sérfræðinga má leiða að
því líkur að ytra réttmæti muni vera dágott og marktækt (Björn Bergsson, 2013, bls. 245–246;
Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 217–219).
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Hvað varðar réttmæti fyrri megindlegra hluta rannsóknarinnar þá höfðu þeir aðilar sem eru með
þjóðmálakannanir á Íslandi ekki í fórum sínum opinberar kannanir á sviði tungumála hjá
starfsmönnum vinnustaða á Íslandi. Enn fremur þá hafði engin álíka spurning og sett var í
Þjóðmálakönnunin Félagsvísindastofnunar verið notuð. Þar af leiðandi er jákvætt að sjá
núverandi stöðu, hins vegar ræðst réttmætið mikið af þátttöku í spurningunni. Ætla má að
réttmæti rannsóknarspurningarinnar sem sett var í Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar sé
mikið. Þó er augljóst að þessi eina spurning er nokkuð einshæf, ef sambærileg rannsókn verður
framkvæmd síðar væri hægt að bæta við einni til tveim spurningum, til að fá heildarmynd af
afstöðu Íslendinga til íslensku sem þjónustutungumáls á veitingastöðum, og þá mætti vænta
réttmætari niðurstöðu (Björn Bergsson, 2013, bls. 245–246).
Hvað varðar réttmæti seinni megindlegra hluta rannsóknarinnar þá byggist hann annars vegar
á spurningunni úr Þjóðmálakönnuninni og hins vegar á viðtölum við stjórnendur
veitingastaðanna og ræðst réttmætið því af réttmæti þessara tveggja þátta auk réttmætrar
greiningar höfundar á viðtölum við stjórnendur og samanburð og samtengingar þessarar þátta.
Ef sambærileg rannsókn yrði framkvæmd síðar og þá mætti vænta réttmætari niðurstöðu með
fleiri spurningum og viðtölum við fleiri stjórnendur veitingastaða.
Áreiðanleiki eigindlegu hluta rannsóknarinnar telst vera góður þar sem upplýsingar eru fengnar
hjá þeim aðilum sem stjórna veitingastöðum og sérfræðingum á sviði íslenskrar tungu. Hins
vegar ræðst áreiðanleiki megindlegu hluta rannsóknarinnar af þátttöku í þjóðmálakönnuninni
og svörun við spurningunni (Björn Bergsson, 2013, bls. 245).
Með því að nota blandaða rannsóknaraðferð er hægt að sannprófa áreiðanleika mismunandi
upplýsinga (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 394–396). Þá fæst betri sýn
og meiri áreiðanleiki á rannsókn með blandaðri aðferð þegar túlkun fólks og upplifun þess er í
óþvinguðu umhverfi og skoðað út frá eigindlegum gögnum og tölfræði megindlegra gagna
(Björn Bergsson, 2013, bls. 198–199). Af ofan greindu má því vera ljóst að áreiðanleiki í nútíð
er góður en til framtíðar ekki eins góður.

3.6.

Staða rannsakenda innan rannsóknar og siðferðileg
álitaefni

Rannsakandi í þessari rannsókn tengist einum veitingastað á þann hátt að sonur hans hefur
unnið þar sem sumarstarfsmaður í þrjú ár. Viðtölin voru tekið í október 2018 og sonur höfundur
var hættur störfum og hafði ekki falast eftir vinnu næsta sumar. Á rannsóknartímabilinu keypti
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rannsakandi sér veitingar á fjórum þeirra veitingastað sem þeir stjórnendur sem viðtölin voru
tekin við stjórna.
Í opnu viðtölunum gætti rannsakandi þess að halda sig við umræðulistana sem lagt var upp með
(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–73).
Þau álitamál, siðferðileg, sem rannsakandinn þarf að horfast í augu við er að hann haldi sig við
staðreyndir, framkvæmi, skýri frá og túlki rannsóknina á réttmætan og sannan hátt. Ásamt því
að hann hafi ekki með nokkru móti áhrif á þá sem tengjast henni né rannsóknina sjálfa. Vegna
ofangreindra tengsla sonar rannsakanda við einn viðmælandann þá gætti hann þess sérstaklega
í því viðtali að láta það ekki berst í þá átt (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–73).
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4. Úrvinnsla og greining gagna
Í þessum kafla er greint frá úrvinnslu og greiningu rannsóknargagna. Til að vega upp á móti
göllum rannsóknaraðferða og nýta kosti þeirra þá voru notaðar tvær blandaðar
rannsóknaraðferðir, samleitandi snið (e. convergent parallel design) og skýrandi raðsnið (e.
explanatory sequential design).
Eins og áður hefur komið fram byggist rannsóknin á tveim rannsóknum sem báðar eru í formi
blandaðra rannsóknaraðferða. Fyrri rannsóknin notaði blönduðu rannsóknaraðferðina
samleitandi snið og seinni rannsóknin notaði blönduðu rannsóknaraðferðina skýrandi raðsnið.
Tengingin á milli þeirra er að svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs voru
rannsóknargögn megindlega hluta skýrandi raðsniðs.
Fyrst verður farið yfir rannsóknir samleitandi sniðs. Þar var samtímis aflað eigindlegra og
megindlegra gagna og þau síðan greind sitt í hvoru lagi. Niðurstöður greiningar eigindlegu og
megindlegu gagnanna voru síðan bornar og/eða tengdar saman eftir því sem við átti og að lokum
voru niðurstöður samleitandi sniðs túlkaðar. Síðan verður farið yfir rannsóknir skýrandi
raðsniðs. Rannsóknargögn fyrri hluta rannsóknar skýrandi raðsniðs, þau megindlegu, voru svör
við rannsóknarspurningu samleitandi snið. Seinni rannsókn skýrandi raðsniðs, sú eiginlega,
byggist á útkomu fyrri hlutans og hafði það markmið að leita þess hvað helst gæti skýrt svar
rannsóknarspurningar samleitandi sniðs út frá þáttum rannsóknarspurningar skýrandi raðsniðs:
Hvaða utanaðkomandi áhrif, snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða í íslensku samfélagi,
þættir íslensks samfélags og innviða þess og atriði í stefnumörkun íslenskrar tungu, geta helst
skýrt niðurstöður rannsóknarspurningar samleitandi sniðs? Að lokinni seinni rannsókninni þá
var unnið úr gögnunum hennar og þau greind.

4.1.

Rannsóknarhlutinn, samleitandi snið

Í þessum kafla fer fram úrvinnsla og greining gagna í blandaða rannsóknarhlutanum,
samleitandi snið (e. convergent parallel design). Sniðið byggist á því að samtímis er aflað
eigindlegra og megindlegra gagna, þau eru síðan greind sitt í hvoru lagi. Niðurstöðurnar eru að
því búnu bornar og/eða tengdar saman, allt eftir því hvað hentar hverju sinni. Þetta gefur
möguleika á að kafa djúpt í rannsóknarefnið um leið og yfirborðið er kannað. Eftir samanburð
og/eða samtengingu voru niðurstöðurnar túlkaðar (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir,
2013, bls. 393–396).
Vegna eðli eigindlegu viðtalanna og vegna þess að þau voru tekið við stjórnendur fyrirtækja þá
þurfti eigi samþykki Persónuverndar. Nöfn viðmælendanna koma ekki fram í rannsókninni og
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öll persónugreinanleg atriði viðtalanna voru fjarlægð til að koma mætti í veg fyrir tengingu
þeirra við ákveðna einstaklinga enda um að ræða aðila í samkeppnisrekstri.

4.1.1.

Úrvinnsla og greining eigindlega hluta samleitandi sniðs
Viðtöl við stjórnendur veitingastaða
4.1.1.1. Veitingastaðirnir og starfsmannamál

Höfundur var með fyrir fram saminn umræðulista, sjá viðauka 8.1, með undirliðum og tók opin
djúp viðtöl við þrjá stjórnendur veitingastaða til að fá þeirra hlið á aðstæður samtímans hvað
varðar stöðu íslenskunnar sem þjónustutungumáls fyrir íslenska viðskiptavini veitingastaða.
Þessir stjórnendur reka stóra og litla veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi og
Norðurlandi vestra. Veitingastaðirnir hafa verið reknir mislengi. Stjórnendur þeirra eru af
báðum kynjum og hafa starfað mislengi sem stjórnendur þeirra.
Starfsfólki veitingastaðanna má skipta í tvo hópa. Annars vegar stjórnendur og heilsársfólk þar
sem starfsmannavelta er tiltölulega lítil. Hins vegar árstíðabundið starfsfólk, skólafólk,
íhlaupafólk og aðra starfsmenn, í þeim hópi er starfsmannaveltan mun meiri. Sumir
veitingastaðir halda sama fólkinu ár eftir ár á meðan aðrir velta seinni hópnum árlega.
Starfsmannavelta staðanna var allt frá því að vera mjög stöðug frá ári til árs með sama
heilsársfólkið og svipað eða sama starfsfólk yfir sumarvertíðina (1. maí – 31. október) til þess
að vera með nýtt starfsfólk að megninu til á hverri vertíð, sumar og vetrar. Það kom fram hjá
sumum viðmælendum að breytingin á aðalferðamannatímabilinu frá því að vera 1. júní – 31.
ágúst í að vera 1. maí – 31. október og gífurleg fjölgun ferðamanna hefði breytt
starfsumhverfinu á tvennan hátt. Aukið þörfina fyrir starfsfólk og aukið tímalengd þarfarinnar.
Hjá veitingastöðum á landsbyggðinni streyma inn atvinnuumsóknir erlendis frá, mest er þar um
að ræða aðila sem hafa í hyggju að koma og starfa í afmarkaðan tíma, þrjá til tólf mánuði, til að
hala inn fé og hverfa síðan aftur heim. Í þessum tilfellum er oft um að ræða íbúa landa þar sem
laun eru verulega lægri, s.s. Póllands, Litháen og Tékklands. Einnig auglýsa veitingastaðirnir á
landsbyggðinni eftir starfsfólki á innanlandsmarkaði, en árangurinn er lítill.
Á veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu er þessu verulega öðruvísi farið, þó nokkur hluti
umsókna kemur gegnum umsóknir sem fylltar eru út á heimsíðu veitingastaðanna. Jafnframt er
auglýst eftir starfsmönnum.
Bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu er mikið um að núverandi eða fyrrverandi
starfsmenn bendi á mögulega starfsmenn og eða mögulegum starfsmönnum á störf. Þar er um
að ræða „word of mouth“ auglýsingar.
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Öllum viðmælendunum bar saman um aðgengi þeirra að íslensku og íslenskumælandi
starfsfólki á vinnumarkaði hefði vægast sagt verið mjög lítið árin 2015, 2016 og 2017 en þau
ár einkenndust af gríðarlegum vexti í ferðaþjónustu. Einnig kom það fram hjá viðmælendum
að staðan í dag væri sú að Íslendingar sæktust frekar eftir „fínni“ störfum þar sem vinnutíminn
væri hinn hefðbundni dagvinnutími þrátt fyrir að vaktavinna geti gefið betur í vasann.
Sömuleiðis kom fram að eins og þenslan á vinnumarkaði væri búin að vera þá væru Íslendingar
síður spenntir fyrir framlínu- og þjónustustörfum í dag en áður. En það kom jafnframt fram hjá
einum viðmælandanum að þetta væru sömu einkenni á vinnumarkað fyrir íslenskt vinnuafl og
var á árunum 2006, 2007 og 2008 fram að hruni. Frá 2009 til 2015 hefði staðan verið allt önnur
og tiltölulega auðvelt að fá íslenskt og íslenskumælandi starfsfólk.
Eina frávikið frá þessu er aðgengi að íslensku skólafólki. Á höfuðborgarsvæðinu er það meira
og minna allt árið og yfir hásumarið á landsbyggðinni, frá miðjum maí fram í miðjan ágúst,
sem er háannatími sumarvertíðarinnar þar.
Að sögn viðmælenda þá er aðgengi að erlendu vinnuafli fyrir veitingastaði á landsbyggðinni
mjög gott því það streyma stanslaust inn atvinnuumsóknir erlendis frá. Meginþorri þeirra er frá
aðilum sem hafa hugsað sér að stoppa við, í þrjá til tólf mánuði, hala inn fé og fara síðan heim
aftur með bættan fjárhag. Þessir aðilar sjá þar af leiðandi ekki mikinn ávinning í að læra íslensku
fyrir svo stuttan tíma. Landsbyggðarveitingastaðirnir sjá því vart fyrir sér að það verði skortur
á erlendu vinnuafli í fyrirsjáanlegri framtíð og um leið ljóst að þeir starfsmenn muni vart tala
íslensku.
Samkvæmt því sem kom fram í viðtölum við viðmælendur þá er aðgangur að erlendu vinnuafli
fyrir veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu töluvert öðruvísi. Höfuðborgarveitingastaðirnir hafa
haft mun meira aðgengi að íslensku og íslenskumælandi erlendu starfsfólki en veitingastaðirnir
úti á landi og þar af leiðandi þurft minna að leita til erlends starfsfólks sem ekki talar íslensku.
Í viðtölum við stjórnendur veitingastaða kom fram að uppgangur ferðaþjónustunnar, í kjölfar
gríðarlegrar aukningar ferðamanna, sogaði til sín meira af starfsfólk en var til á innlendum
vinnumarkaði. Það leiddi til gríðarlegrar fjölgunar á erlendu starfsfólki og í sumum tilfellum
hafa veitingastaðir á höfuðborgarsvæðinu þurft að leita til starfsmannaleiga. Þrátt fyrir að
ástandið hafi þokast í betri átt á þessu ári, 2018, þá hefur hlutfall erlendra starfsmanna, hjá þeim
veitingarstöðum á höfuðborgarsvæðinu sem rannsóknin náði til, aldrei verið hærra, sem er til
marks um að framboð af Íslendingum á vinnumarkaði sé minna en það hefur verið gegnum
tíðina.
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4.1.1.2. Veitingastaðirnir og kröfur um tungumálakunnáttu
Þegar stjórnendur veitingastaðanna voru inntir eftir því hvort íslenskukunnátta skoraði hátt,
hvort þeir vildu frekar fá starfsmenn með íslenskukunnáttu, kom fram ólík afstaða. Fyrir
veitingastaðina á höfuðborgarsvæðinu kom fram að íslenskukunnátta væri ávallt númer eitt á
meðan fyrir landsbyggðarveitingastaðina væri hún bara bónus og veitti forskot að öðru jöfnu.
Þarna var um greinilegan mun á afstöðu hjá viðmælendum að ræða. Eins og kom fram hjá
veitingastöðum á landsbyggðinni, þá hafa þeir ekki aðgang að skólafólki nema smá brot af
árinu, júní, júlí og ágúst, á meðan veitingastaðirnir á höfuðborgarsvæðinu hafa aðgang að
skólafólki allt árið. Landsbyggðarveitingastaðirnir sögðust ekki eiga val um íslenskuna ef þeir
ætluðu að fullmanna veitingastaðina. Þeir séu nánast búnir að gefast upp á að geta notað hana
sem afgreiðslu- og þjónustutungumál enda sér stór hluti viðskiptavina þeirra erlendir
ferðamenn. Aftur á móti þá voru landsbyggðarveitingastaðirnir sammála um að það væri
mikilvægt að geta þjónustað á íslensku fyrir þá Íslendinga sem ekki réðu við enskuna, einnig
væri áríðandi að þeir sem svöruðu tölvupóstum og öðrum þess háttar samskiptum varðandi
reksturinn töluðu íslensku.
Þegar viðmælendur voru inntir eftir kröfum um ákveðna tungumálakunnáttu starfsmanna þá
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landsbyggðarveitingastöðunum að útlendingur án ensku var úti og Íslendingur án ensku væri
ekki eins góður kostur og enskumælandi erlent starfsfólk. Hjá veitingastöðunum á
höfuðborgarsvæðinu var alveg ljóst að íslenskukunnátta var tungumálaskilyrði að öðru jöfnu
en enska sem viðbótartungumál við íslensku færði umsækjanda framar. Þegar viðmælendur
voru inntir eftir því hvort einhver ákveðin kunnátta í íslensku væri skilyrði var svarið í öllum
tilfellum nei, þó var nefnt að skilningur á íslensku án þess að geta talað hana væri kostur.
Þegar viðmælendur voru beðnir um að tjá sig um hvort og hvernig þeir aðstoðuð erlenda
starfsmenn við að læra íslensku kom í ljós að svo var með einum eða öðrum hætti. Allir
veitingastaðirnir gerðu það fyrir þá erlenda starfsmenn sína sem sýndu því áhuga með því að
beina þeim á vefsíður og námskeið og sögðu það myndi skipta máli fyrir þjónustuna.
Landsbyggðarveitingastaðirnir töldu að fátt af því erlenda starfsfólki sem ætla bara að stoppa
stutt við myndi nýta sér það. Hins vegar kom fram í viðtölunum að á veitingastöðum á
landsbyggðinni hafði verið prófað, sem hluti af öðru námskeiði, þjónustunámskeiði, að kenna
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erlendu starfsfólki íslenska frasa á borð við, góðan daginn, hvernig var maturinn ásamt fleirum.
Á þeim veitingastöðum var tekið eftir því að þetta fór vel í íslensku viðskiptavinina og vakti
góða tilfinningu hjá erlenda starfsfólkinu. Viðmælendur sögðu að kunnátta í íslensku skipti máli
í öllum tilfellum. Það kom fram í viðtölunum að veitingastaðir hafði á árunum 2007, 2008 og
2009 verið með starfskraft í vinnu við að kenna erlendu starfsfólki sínu íslensku. Það þótti
höfundi athyglivert. Í dag þá beina þessir veitingastaðir erlendu starfsfólki á íslenskunámskeið,
óski starfsfólkið eftir því.
Með hliðsjón af íslensku málstefnunni Íslenska til alls þá var könnuð staða málstefnu hjá
veitingarstöðunum. Svarið var alveg skýrt. Nei, við erum ekki með málstefnu.

4.1.1.3. Veitingastaðirnir og tungumál þjónustu við
viðskiptavini og samskipta starfsmanna
Þegar grennslast var fyrir um á hvaða tungumáli starfsfólkið talaði sín á milli í vinnunni voru
svörin í viðtölunum mjög misjöfn og eflaust allt að því eins misjöfn og veitingastaðirnir voru
margir og vaktaplanið margbreytilegt. Megin þemað í svörum viðtalanna er að það er í raun
ekki nein ein dagskipun um tungumál í samskiptum starfsmanna. Allt frá móðurmáli hvers og
eins og upp í ensku og íslensku, það tungumál sem skilar bestum árangri hverju sinni. En það
er alveg klár að erlenda starfsfólkið verður að geta gert sig skiljanlegt á ensku. Á
höfuðborgarsvæðinu kom fram að brýnt er fyrir erlenda starfsfólkinu að ef það talaði ekki
íslensku þá tali það ensku þannig að öllu starfsfólki sé alveg ljóst um hvað verið er að ræða.
Íslenska og enska eru tungumál veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu. En samsetning
starfsmanna hverju sinni stýrir því hvort samskiptin fara fram á íslensku eða ensku. Á
landsbyggðinni var megnið af fyrirmælum stjórnenda á ensku, en starfsmenn mega nota hvaða
tungumál sem er sín á milli og engin formleg skipun um tungumál þeirra á milli.
Þegar viðmælendur voru inntir eftir því á hvað tungumáli íslenskumælandi Íslendingar fengju
afgreiðslu og þjónustu þá er verulegur mismunur á svörum veitingastaða á landsbyggðinni og
höfuðborgarsvæðinu. Það kom alveg skýrt fram að höfuðborgarveitingastaðirnir vildu
„náttúrulega“ geta boðið íslenskum viðskiptavinum sínum uppá afgreiðslu og þjónustu á
íslensku og þar af leiðandi sé íslenskan ávallt fyrsta val og leitast við að haga því þannig að
Íslendingar fái íslensku en ef svo ólíklega vill til að hún er ekki tiltæk þá er það enska. Það er í
raun aðeins um þessi tvö tungumál að ræða sem afgreiðslu- og þjónustutungumál veitingastaða
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá landsbyggðarveitingastöðunum var nálgunin önnur. Þar kom fram
að það er mjög sjaldgæft að framlínan hefði yfir að ráða íslensku, nema þá helst yfir hásumarið.
Það væri ávallt reynt að hafa einhvern á vakt sem gæti bjargað þeim eintyngdu íslenskum
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viðskiptavinum sem þyrftu á íslenskri þjónustu að halda. Það gæti verið uppvaskarinn, kokkur
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landsbyggðarveitingastöðum er dagskipunin að leysa málin þannig.
Þegar rýnt er í svör viðmælenda varðandi framtíðarstöðu íslenskunnar sem þjónustutungumáls
á veitingastöðum þá bera svörin vott um verulega mikinn mun á aðgengi að starfsfólki. Gera
má því skóna að framhalds- og/eða háskólaumhverfi samfélagsins sem veitingastaðurinn er
staðsettur í eigi hlut að máli eins og fram kom í viðtölum varðandi landsbyggðarveitingastaðina.
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þjónustutungumáls á veitingastöðum muni hraka sökum skorts á íslenskumælandi starfsfólki. Í
viðtölunum kom fram að höfuðástæður eru skortur á fjölda og úrvalið vantar og lítið er um
framhaldsskóla- og háskólafólk á svæðinu og bent á aukinn fjölda af erlendu starfsfólki eins og
er að gerast á hinum Norðurlöndunum. Í öllum viðtölunum var komið inná að það væri óskandi
að þróunin yrði ekki á þann veg að íslenskan tapaðist. Einn viðmælandinn telur að það sé í raun
launastefnan og afleiðing hennar en alls ekki vegna þess að markvisst sé verið fjarlægja
íslenskuna sem þjónustutungumál á veitingastöðum. Í viðtölunum kom fram að
veitingastaðirnir á höfuðborgarsvæðinu telja að íslenskan verði alltaf fyrsta tungumál fyrir
Íslendinga, þó svo enskan sé í gríðarlegri uppsveiflu núna, 2018. Ástæða aukinnar ensku er
þenslan á vinnumarkaði sem er mætt með erlendu starfsfólki. Viðmælendur telja að þegar
vinnumarkaðurinn nær meira jafnvægi þá fær íslenskan aftur meiri hlutdeild. Viðmælendur telja
að þar af leiðandi ætti ekki að vera nein hætta á að íslenskan hverfi sem afgreiðslu og
þjónustutungumál á veitingastöðum, sérstaklega ekki á höfuðborgarsvæðinu.
Í viðtölunum þá kom fram eilítill mismunur á svörum viðmælenda um hvert þjónustutungumál
við erlenda gesti veitingastaðanna er. Samnefnarinn er að enskan er fyrsta val í
þjónustutungumáli við erlenda gesti. Mismunurinn felst í afstöðunni til hvernig og hvort
starfsfólk veitingastaðanna reynir að nálgast viðskiptavinina á þeirra móðurmáli. Á
höfuðborgarsvæðinu þá kom fram að það er í algjörum undantekningartilfellum sem móðurmál
starfsmanns og viðskiptavinar er hið sama, enska er aðalsamskiptamátinn við erlenda
viðskiptavini. Á landsbyggðinni er greinilega meira verið að höfða til upplifunar
viðskiptavinarins og þar er reynt að tala móðurmál viðskiptavinarins leyfi færni framlínufólks
það, nefnd voru þýska, franska, norska og íslenska. Tilgangurinn er að skora hærra í góðri
upplifun viðskiptavinar til að bæta ímynd viðkomandi veitingastaðar, þar af leiðandi er
markvisst reynt að stýra þessu í hluta landsbyggðarveitingastaðanna.
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Í lok viðtalanna voru viðmælendur spurðir að því hvaða tvö tungumál væru æskilegust fyrir
þeirra veitingastaði ef aðeins tungumál skiptu máli við ráðningu. Um enskuna voru allir
sammála. Íslenskan hjá höfuðborgarsveitingastöðunum, Franska, móðurmál starfsmanna ef
annað en enska og íslenska voru svörin fyrir landsbyggðarveitingastaðina.
Í viðbót umræðuefnis þá kom fram hjá viðmælanda að það væri gríðarlegur munur á
Íslendingum yfir fertugu og undir fertugu hvað varðar kunnáttu og þjálfun í að tala ensku og
viðhorfi til þess að íslenska samfélagið væri meira og meira að verða fjölmenningarsamfélag.

4.1.2.

Úrvinnsla og greining megindlega hluta samleitandi sniðs
Spurning í þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar
Tölfræðivinnsla

Höfundur keypt í október eina spurningu í Þjóðmálakönnun, Félagsvísindastofnunar Háskóla
Íslands um afstöðu til íslensku sem þjónustutungumáls á veitingastöðum. Í þessum hluta voru
mögulegir þátttakendur þeir sem búa á Íslandi og taka þátt í könnunum Félagsvísindastofnunar.
„Netpanellinn samanstendur af fólki 18 ára og eldra á landinu öllu sem hefur samþykkt að taka
þátt í netkönnunum á vegum stofnunarinnar. Niðurstöður eru greindar eftir kyni, aldri, búsetu,
menntun, starfi, stöðu á vinnumarkaði, tekjum þátttakenda, heimilistekjum, barnafjölda,
hjúskaparstöðu og stjórnmálaskoðun svarenda“ („Þjóðmálakönnun - Spurningavagn
Félagsvísindastofnunar“, e.d.).
Spurningin sem lögð var fyrir í Þjóðmálakönnuninni var:
1. Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það þig að
afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku?
a. Skiptir öllu máli
b. Skiptir mjög miklu máli
c. Skiptir frekar miklu máli
d. Skiptir hvorki miklu né litlu máli
e. Skiptir frekar litlu máli
f. Skiptir mjög litlu máli
g. Skiptir engu máli
h. Fer aldrei á veitingastaði á Íslandi
i. Veit ekki
j. Vil ekki svara
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Könnunin náði til 2.000 meðlima í Þjóðmálahóp Félagsvísindastofnunar, fólk 18 ára og eldra
af öllu landinu, sem hefur gefið samþykki sitt fyrir að taka þátt í könnunum á vegum
Félagsvísindastofnunar. Þjóðmálahópurinn byggist á úrtaki úr þjóðská. Jafnt og þétt er verið að
safna í hann og samsetningu hans er litið eftir og þá sérstaklega dreifing kyns, aldurs, búsetu,
menntunar og tekna til að tryggja að hún sé sem áþekkust spegilmynd allar landsmanna, 18 ára
og eldri. Það tryggir að gæði Þjóðmálahópsins séu á þann veg að mögulegt er að alhæfa
niðurstöður sem byggja á honum fyrir þýði Íslendinga („Þjóðmálakönnun - Spurningavagn
Félagsvísindastofnunar“, e.d.).
Framkvæmd Félagsvísindastofnunar var á þá lund að tekið var 2.000 manna lagskipt
tilviljunarútak í Þjóðmálahópnum. Lagskipting var eftir kyni, aldri og búsetu svo hún
endurspeglaði sem best samsetningu Íslendinga. Könnunin fór fram dagana 14. október til 1.
nóvember 2018 og gögnum var skilað til höfundar 6. nóvember 2018. Svarendur
spurningarinnar í Þjóðmálakönnuninni voru 956, svarhlutfall 48%, og þar af merktu sex við
„veit ekki“ og sex við „vil ekki“ virk svör voru því samtals 944. Til þess að leiðrétta svörunina
þá voru svörin vigtuð af Félagsvísindastofnun, með tilliti til aldurs, kyns, búsetu og menntunar
til að gefa sem réttasta mynd af þýðinu sem úrtakið var úr. Öll tölfræðivinnsla gagnanna var úr
svörum þeirra sem tóku afstöðu og samkvæmt framangreindri vigtun.
Öll úrvinnsla gagnanna, önnur en vigtunin, var gerð af höfundi, hann notaði tölfræðilega
viðurkenndar aðferðir til greiningar á gögnunum og úrvinnslu á þeim. Úrvinnsla og greining
höfundar kemur fram hér að neðan. Höfundur setti aðeins inn hér að neðan þá þætti sem hann
taldi eiga best við með tilliti til rannsóknarspurningarinnar.
Samkvæmt úrvinnslu höfundar má sjá á súluriti 7, á næstu síðu, að um 64,8% þátttakenda segja
að það skipti þá frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá afgreiðslu og þjónustu á íslensku
á veitingastöðum á Íslandi á meðan 19,5% segja að það skipti þá frekar litlu, mjög litlu eða
engu máli. Heildarniðurstöður úr spurningunni má því telja nokkuð afgerandi í þá átt að það
skipti máli að fá afgreiðslu og þjónustu á íslensku á veitingstöðum á Íslandi, og er þá verið að
horfa til Íslendinga og íslenskumælandi fólks þar sem könnunin var á íslensku og gerð á Íslandi
(„Þjóðmálakönnun - Spurningavagn Félagsvísindastofnunar“, e.d.).
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Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það þig að
afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku?
24.37%

25.00%

Þetta er niðurstaðan spurningarinnar þegar eingöngu er
horft á þá sem svöruðu og svörin hafa verið vigtuð með tilliti
til aldurs, kyns, búsetum og menntunar.

23.04%
22.50%
20.00%
17.50%

17.36%
15.70%

15.00%
12.50%
10.00%

8.40%
7.02%

7.50%
5.00%

4.10%

2.50%
0.00%
Skiptir öllu máli

Skiptir mjög miklu máli

Skiptir frekar miklu máli

Skiptir hvorki miklu né
litlu máli

Skiptir frekar litlu máli

Skiptir mjög litlu máli

Skiptir engu máli

Súlurit 7 Heildarsvörun þeirra sem afstöðu tóku við spurningunni í spurningavagninum
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.

Ef afstaðan er skoðuð út frá höfuðborgarsvæðinu annars vegar og landsbyggðinni hins vegar
eru niðurstöðurnar ólíkar, sjá súlurit 8 hér að neðan. Höfuðborgarsvæðið er með 57,6% fylgni
við að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá afgreiðslu og þjónustu á íslensku,
á meðan landsbyggðin er með 78,0%. Landsbyggðin er með 10,2% fylgni við að það skipti
frekar litlu, mjög litlu eða engu máli að hafa íslensku sem afgreiðslu- og þjónustutungumál á
meðan fylgni höfuðborgarsvæðisins er 24,7%.
Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir
það þig að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku?
32.50%

30.06%

30.00%
27.50%

25.50%
24.14%
23.35%

25.00%
22.50%
20.00%

Þetta er niðurstaðan spurningarinnar þegar eingöngu
er horft á þá sem svöruðu og svörin hafa verið vigtuð
með tilliti til aldurs, kyns, búsetum og menntunar.

23.03%
22.82%
22.46%

18.14%

17.76%

17.50%

15.55%

15.00%
12.50%

11.78%

11.19%

10.01%
8.33%

10.00%
7.50%

5.44%

5.00%

9.50%
6.95%
4.06%

5.17%
2.17%

2.50%

2.59%

0.00%
Skiptir öllu máli

Skiptir mjög miklu máli

Skiptir frekar mik lu máli

Ísland

Skiptir hvorki mikl u né litlu
máli

Höfuðborgarsvæðið

Skiptir frekar litlu máli

Skiptir mjög litlu máli

Skiptir engu máli

Landsbyggðin

Súlurit 8 Heildarsvörun þeirra sem afstöðu tóku: Ísland, höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.

Þegar horft var á afstöðu til svarmöguleika spurningarinnar út frá kyni þá er samkvæmt
úrvinnslu höfundar niðurstaðan eins og sjá má á súluriti 9 á næstu síðu. Um 68,2% kvenna og
61,4% karla segja að það skipti þau frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá afgreiðslu og
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þjónustu á íslensku á veitingastöðum á Íslandi meðan 16,4% kvenna og 22,7% karla segja að
það skipti þá frekar litlu, mjög litlu eða engu máli. Heildarniðurstöður úr spurningunni má því
telja nokkuð afgerandi í þá átt að það skipti máli að fá afgreiðslu og þjónustu á íslensku, og er
þá verið að horfa til Íslendinga og íslenskumælandi fólks þar sem könnunin var á íslensku og
gerð á Íslandi („Þjóðmálakönnun - Spurningavagn Félagsvísindastofnunar“, e.d.).
Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það
þig að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku? - Sem hlutfall af kyni
30.00%
27.50%

Þetta er niðurstaðan spurningarinnar þegar eingöngu er horft á þá sem svöruðu
og svörin hafa verið vigtuð með tilliti til aldurs, kyns, búsetum og menntunar.

25.00%
21.91%

22.50%

23.39%

22.68%

20.00%
17.50%

26.83%

16.78%

17.95%
15.94%

15.46%

15.00%
12.50%
9.20%

9.09%

10.00%

7.72%

7.50%
4.39%

5.00%

3.82%

4.84%

2.50%
0.00%

karlar

konur

Skiptir öllu máli

Skiptir mjög miklu máli

Skiptir frekar miklu máli

Skiptir frekar litlu máli

Skiptir mjög litlu máli

Skiptir engu máli

Skiptir hvorki miklu né litlu máli

Súlurit 9 Hlutfall svörunar svarmöguleika eftir kyni
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.

Samkvæmt niðurstöðum höfundar þá liggja fimm prósent skekkjumörk kvenna og karla ekki
samhliða, en endar þeirra snertast og þar af leiðandi er hægt að segja með nánast 95%
áreiðanleika að það sé munur á afstöðu kvenna og karla þegar á heildina er litið.
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Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það
þig að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku? - Sem hlutfall af aldurshóp
42.50%
40.00%

Þetta er niðurstaðan spurningarinnar þegar eingöngu er horft á þá sem svöruðu
og svörin hafa verið vigtuð með tilliti til aldurs, kyns, búsetum og menntunar.

37.50%
35.00%
32.50%
30.00%
27.50%
25.00%
22.50%
20.00%
17.50%
15.00%
12.50%
10.00%
7.50%
5.00%
2.50%
0.00%

18-25 ára
Sk iptir öllu máli

26-35 ára

Sk iptir mjög miklu máli

36-45 ára

Sk iptir frekar mik lu máli

46-55 ára

56-65 ára

Sk iptir hvork i mik lu né li tlu máli

66-75 ára

Sk iptir frekar litlu máli

Sk iptir mjög lit lu máli

77 áa og eldri
Sk iptir engu máli

Súlurit 10 Hlutfall svörunar svarmöguleika eftir aldurshópum
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.

Samkvæmt úrvinnslu höfundar má sjá á súluriti 10 hér fyrir ofan að það er mismunur á milli
aldursflokka í svörun við spurningunni. Að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli
er á bilinu 50,0-85,5% eftir aldurshópum, lægst hjá hópi 36-46 ára og hæst hjá hópi 66-75 ára.
Að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli er á bilinu 5,7-31,8% eftir aldurhópum, lægst
hjá hópi 66-75 ára og hæst hjá hópi 18-25 ára. Það má leiða að því hugann hvort svörun 18-25
ára eigi sér skýringar í ofmati skólanemenda á enskukunnáttu sinni, samanber rannsókn Birnu
og Hafdísar, sjá kafla 2.2.5.
Það er verulega marktækur munur á sumum af þessum aldurshópum samanber mynd 1 hér að
neðan um 95% öryggisbil aldurhópa.
Samanburður á 95% öryggisbili aldurshópa
1

2

3

4

Skýringar á númerum:
1. Skiptir öllu máli
2. Skiptir mjög miklu máli.
3. Skiptir frekar miklu máli

5
<
<
<
<
<
<
<
4.
5.
6.
7.

Skiptir
Skiptir
Skiptir
Skiptir

18
26
36
46
56
66
76

7

hvorki litlu né miklu máli
frekar litlu máli
mjög litlu máli
engu máli

Mynd 1 Samanburður á 95% öryggisbili aldurshópa.
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.
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6
- 25 ára
- 35 ára
- 45 ára
- 55 ára
- 65 ára
- 75 ára
ára og eldri

Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það þig
að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku? - Sem hlutfall af Íbúum landshluta
37.50%

Þetta er niðurstaðan spurningarinnar þegar eingöngu er horft á þá sem svöruðu
og svörin hafa verið vigtuð með tilliti til aldurs, kyns, búsetum og menntunar.

35.00%
32.50%
30.00%
27.50%
25.00%
22.50%
20.00%
17.50%
15.00%
12.50%
10.00%
7.50%
5.00%
2.50%
0.00%
Höfuðborgarsvæði
Sk iptir öllu máli

Vesturland og Vestfirðir

Sk iptir mjög miklu máli

Norðurland

Sk iptir frekar mik lu máli

Austurland

Sk iptir hvork i mik lu né li tlu máli

Suðurl and

Sk iptir frekar litlu máli

Suðurnes

Sk iptir mjög lit lu máli

Sk iptir engu máli

Súlurit 11 Hlutfall svörunar svarmöguleika eftir búsetu.
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.

Samkvæmt úrvinnslu höfundar sést á súluriti 11 hér fyrir ofan að það er mismunur eftir búsetu
á svörun við spurningunni. Að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli er á bilinu
57,6-84,3% eftir landshlutum, lægst á höfuðborgarsvæðinu og hæst á Suðurnesjum. Að það
skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli er á bilinu 7,7-24,7% eftir landshlutum, lægst á
Suðurnesjum og hæst á höfuðborgarsvæðinu. Það er marktækur munur á þessum niðurstöðum
hvað varðar höfuðborgarsvæðið annars vegar og landsbyggðarlandshlutann hins vegar, en
innbyrðis á milli landsbyggðarlandshlutanna er ekki marktækur munur.
Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það
þig að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku? - Hlutfall af menntunarhóp
32.50%

Þetta er niðurstaðan spurningarinnar þegar eingöngu er horft á þá sem svöruðu
og svörin hafa verið vigtuð með tilliti til aldurs, kyns, búsetum og menntunar.

30.00%
27.50%
25.00%
22.50%
20.00%
17.50%
15.00%
12.50%
10.00%
7.50%
5.00%
2.50%
0.00%

Grunnskólanám
Sk iptir öllu máli

Verklegt nám í framhaldsskóla

Sk iptir mjög miklu máli

Sk iptir frekar mik lu máli

Bóklegt nám í framhaldsskóla
Sk iptir hvork i mik lu né li tlu máli

Grunnnám í háskóla
Sk iptir frekar litlu máli

Súlurit 12 Hlutfall svörunar svarmöguleika eftir menntun
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.
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Framhaldsnám í háskóla

Sk iptir mjög lit lu máli

Sk iptir engu máli

Samkvæmt úrvinnslu höfundar sést á súluriti 12, á síðunni hér á undan, að það er mismunur
eftir menntun í svörun við spurningunni. Að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli
er á bilinu 46,1-76,1% eftir menntunarhópum, lægst hjá aðilum með framhaldsmenntun á
háskólastigi og hæst hjá aðilum með verklegt nám á framhaldsskólastigi og nám á
grunnskólastigi. Að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli er á bilinu 12,6-32,67%
eftir menntunarhópum, lægst hjá aðilum með verklegt nám á framhaldsskólastigi og hæst hjá
aðilum með framhaldsmenntun á háskólastigi. Það er verulega marktækur munur á þessum
niðurstöðum hvað varðar mismuninn á milli grunnskólamenntunar og verklegs náms á
framhaldsskólastigi annars vegar og bóklegs náms á framhaldsskólastigi, grunnnámi á
háskólastig og framhaldsmenntunar á háskólastigi hins vegar. En innbyrðis innan þessara
tveggja hópa er ekki marktækur munur, einna helst að aðilar með framhaldsmenntun á
háskólastigi sé til hliðar við hina tvo en ekki samsíða.
Við úrvinnslu höfundar á samanburði svörunar við spurningunni og bakgrunnsflokka þá kom
aðeins fyrir í einu tilfelli að hærra hlutfall hóps sagði að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða
engu mál en að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu mál að fá afgreiðslu og þjónustu á
íslensku á veitingastað á Íslandi. Bakgrunnsflokkur er tekjur viðkomandi þátttakanda í
spurningavagninum og hópurinn innan flokksins eru þeir aðilar sem eru með einkatekjur á
bilinu 901-1100 þúsund á mánuði. Sögðu 38,6% að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu
máli en 37,1% svöruðu að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu mál. Sjá súlurit 13 hér
fyrir neðan. Þessi hópur var jafnframt sá eini í öllum bakgrunnsflokkunum sem skoraði ekkert
í valmöguleikanum skiptir öllu máli.
Við úrvinnslu höfundar á samanburði svörunar við spurningunni og bakgrunnsflokka þá kom
aðeins fyrir í einu tilfelli að hærra hlutfall hóps sagði að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða
engu mál en að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu mál að fá afgreiðslu og þjónustu á
íslensku á veitingastað á Íslandi. Bakgrunnsflokkur er tekjur viðkomandi þátttakanda í
spurningavagninum og hópurinn innan flokksins eru þeir aðilar sem eru með einkatekjur á
bilinu 901-1100 þúsund á mánuði. Sögðu 38,6% að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu
máli en 37,1% svöruðu að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu mál. Sjá súlurit 13, á
næstu síðu. Þessi hópur var jafnframt sá eini í öllum bakgrunnsflokkunum sem skoraði ekkert
í valmöguleikanum skiptir öllu máli.
Vegna sérstöðu þessa eina bakgrunnshóps innan allra bakgrunnsflokkanna þá lék höfundi
forvitni á að vita í hverju þessi sérstaða væri fólgin. Hvað lægi þar að baki og hvers væri að
vænta að þessir aðilar væru. Það eru um 89% líkur á að aðili í hópnum sé í launuðu starfi, um
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79% líkur á að viðkomandi sé karlkyns, um 78% líkur á að hlutaðeigandi búi á
höfuðborgarsvæðinu, um 76% líkur á að aðilinn sé stjórnandi eða sérfræðingur, um 66% líkur
á hlutaðeigandi sé með börn á heimilinu, um 64% líkur að viðkomandi sé á aldrinum 36-55 ára,
um 57% líkur á að aðilinn sé í staðfestri samvist eða hjónabandi, um 54% líkur að umræddur
hafi grunn eða framhalds háskólamenntun og um 51% líkur á einstaklingurinn kjósi Viðreisn
eða Sjálfstæðisflokkinn. Hátt hlutfall kyns í þessum bakgrunnshópi skýrist vart af hlutfalli
kynja á vinnumarkaði eða meðal þjóðarinnar og hlutfall búsetu á höfuðborgarsvæðinu skýrist
tæpast af hlutfallslegri búsetu þjóðarinnar á svæðinu, lesendum er veitt sú ánægja að leita
skýringa á þessum breytileika.
Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það
þig að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku? - Hlutfall af einkatekjuhóp
30.00%

Þetta er niðurstaðan spurningarinnar þegar eingöngu er horft á þá sem svöruðu og svörin hafa verið vigtuð með tilliti til aldurs, kyns, búsetum og menntunar.

27.50%
25.00%
22.50%
20.00%
17.50%
15.00%
12.50%
10.00%
7.50%
5.00%
2.50%
0.00%
0-300 þús
Sk iptir öllu máli

301-500 þús

Sk iptir mjög miklu máli

Sk iptir frekar mik lu máli

501-700 þús

701-900 þús

Sk iptir hvork i mik lu né li tlu máli

901-1100 þús.

Sk iptir frekar litlu máli

Sk iptir mjög lit lu máli

Yfir 1100 þús
Sk iptir engu máli

Súlurit 13 Hlutfall svörunar svarmöguleika eftir einkatekjuhópum
Unnið af höfundi upp úr rannsóknargögnum.

Við úrvinnsluna þá skoðaði höfundur einnig hvort það væri fylgni milli svörunar við
spurningunni og einhverra bakgrunnsþátta sem fylgdu með frá Félagsvísindastofnun Háskóla
Íslands það er, kyn, aldur, búseta, menntun, starf, staða á vinnumarkaði, tekjur þátttakanda,
heimilistekjur, barnafjöldi, hjúskaparstaða og stjórnmálaskoðun. Eftirfarandi þrír flokkar sýndu
meiri en 20% fylgni við svörun rannsóknarspurningarinnar. Aldur, 28% fylgni, þeim mun hærri
aldur þeim mun meira skipti máli að fá afgreiðslu og þjónustu á íslensku. Búseta, 25% fylgni,
á höfuðborgarsvæðinu skipti íslenskan minna máli en á landsbyggðinni. Menntun, 24% fylgni,
þeim mun meiri menntun þeim mun minna máli skipti íslenskan.
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4.1.3.

Samantekt eigindlega hluta samleitandi sniðs og tenging
við fræðilega nálgun, rannsóknir og sögulegar staðreyndir

Tveir samverkandi þættir hafa aukið þörf fyrir vinnuafl á veitingastöðum. Gríðarleg aukning
ferðamanna til Íslands frá árinu 2013 til ársins 2018, samanber kafla 2.12. um fjölda erlendra
ferðamanna, allt að því þreföldun á fjölda ferðamanna, og lenging ferðamannatímabilsins, eins
og kemur fram í viðtölum við landsbyggðarveitingastaði, úr tveim til þrem mánuðum í sex. Um
þá stöðu segja stjórnendur veitingastaða að aukinni þörf fyrir vinnuafl sé mætt með erlendu
starfsfólki þar sem íslenskt er ekki tiltækt. Þessa þróun má sjá á súluritum 2, 3 og 4 í köflum
2.9.1, 2.9.2 og 2.10, sem fjalla um hlutfall starfandi innflytjenda, fjölgun innflytjenda í veitingaog gististaðarekstri og fjölgun innflytjenda. Stjórnendurnir segja að aðgengi að erlendu
vinnuafli sé nokkuð gott en aðgengi að íslenskumælandi vinnuafli hafi verið takmarkað frá
2014. Hluti erlends vinnuafl kemur í stuttan tíma, þrjá til tólf mánuði, sérstaklega á
landsbyggðinni, til að grípa upp peninga, Íslendingar vilja ekki vinna vaktavinnu og finnst
launin lág. Á þessum tímapunkti, október 2018, má ætla að þetta sé staðan hvað varðar aðgengi
rekstraraðila veitingastaða að íslenskumælandi vinnuafli og stýri um leið hlutfalli þeirra sem
ekki eru íslenskumælandi.
Ofangreindar aðstæður hafa gefið enskunni aukin tækifæri til þess að verða samskiptatungumál
á veitingastöðum á Íslandi. Það er mikill munur á stöðu íslenskunnar og enskunnar hvort horft
er á veitingastaði á landsbyggðinni eða höfuðborgarsvæðinu. Það kemur enn fremur fram að
íslenskan stendur verulega hallari fæti á veitingastöðum á landsbyggðinni en á
höfuðborgarsvæðinu. Það má því leiða að því líkum að ástand íslenskunnar á veitingastöðum á
landsbyggðinni sýni merki „tapaðrar virkni“ eins og hún er skilgrein í grein András Kornai,
Stafrænn tungumáladauði, samanber kafla 2.5.1. Kornai heldur því fram að „töpuð virkni„ sé
fyrsta táknið um að annað tungumál sé að yfirtaka ákveðið svið tungumálsins, í þessu tilfelli
veitingarstaðir á landsbyggðinni. Samkvæmt veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu þá gætu
þeir mögulega verið að nálgast þessa stöðu haldi fram sem verið hefur og skortur á íslensku
vinnuafli og erlendum starfsmönnum haldi áfram að fjölga, samanber kafla 2.10. Mismunandi
staða landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis byggist mögulega að hluta til á aðgengi að
skólafólki.
Það er regin munur á afstöðu veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni þegar
kemur að tungumálakunnáttu sem krafist er af starfsfólki. Á höfuðborgarsvæðinu er íslenska
númer eitt og enska númer tvö en á landsbyggðinni er enska númer eitt en ekkert endilega
íslenska númer tvö, sökum þess hversu erfitt er að fá íslenskt starfsfólk. Veitingastaðirnir
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leiðbeina því starfsfólki sínu sem vill læra íslensku hvar það geti sótt sér þá þekkingu og
veitingastaðir voru með starfskraft í vinnu við að kenna erlendu starfsfólki íslensku árin 2007,
2008 og 2009. Á þessum tímapunkti, október 2018, má gera því skóna að þetta sé staðan hvað
varðar kröfu um íslenskukunnáttu starfsfólks á veitingastöðu á Íslandi.
Gríðarlegt stigvaxandi innstreymi erlends vinnuafls, árin 2015, 2016 og 2017, og sem virðist
ætla að halda áfram í ár, hefur orðið til þess að mjög mikill fjöldi innflytjenda þarf
íslenskukennslu til þess að geta samlagast íslenskum menningarheimi og nýtt sér hann. Fjöldi
aðfluttra íbúa, innflytjenda, á árinu 2017 var um 11.700 manns, samanber súlurit 4 í kafla 2.10.
það samsvarar öllum grunnskólanemendum landsins árið 2017 í 10., 9. og hálfum 8. bekk. Eins
og kemur fram í köflum 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 þá er það skýlaus ávinningur fyrir þá sem flytjast
til Íslands að læra íslensku, jafnframt þá auðveldar það erlendu fólki að læra íslensku að
Íslendingar tali við það á íslensku en ekki öðru tungumáli eins og ensku. Á þann hátt þá þjálfast
erlenda fólkið best, sömuleiðis er eigi deilt um það að íslenskukunnátta er forsendan fyrir
aðlögun fólk að íslensku samfélagi og fullri þátttöku í því, þar með menningu landsins. Margir
möguleikar eru til að læra íslensku, samanber kafla 2.3.4, svo sem myndbönd, Netið og
námskeið. Um 41% starfsfólks veitinga- og gististaða á Íslandi voru innflytjendur árið 2017 og
líkur eru til þess að hlutfall þeirra verði enn hærra í ár, 2018.
Enginn veitingastaður hefur sett sér málstefnu. Þar af leiðandi má telja ljóst að viðskiptalífs
markmið íslensku málstefnunnar Íslenska til alls, samanber kafla 2.7 um að fyrirtæki komi sér
upp málstefnu sem tryggði stöðu íslenskunnar hefur ekki að fullu náð fram að ganga á
veitingastöðum.
Veitingastaðir á höfuðborgarsvæðinu einsetja sér að þjónusta íslenska viðskiptavini á íslensku
sé þess nokkur kostur. Veitingastaðir á landsbygginni þjónusta þá íslensku viðskiptavini sem
alls ekki geta gert sig skiljanlega á ensku, með því að kalla fram baksviðsstarfsfólk ef framlínan
hefur ekki yfir að ráða íslenskukunnáttu. Þessi staða passar á engan hátt við aðalmarkmið
íslensku málstefnunnar Íslenska til alls samanber kafla 2.7. Málstefnan gengur út á að tryggja
að íslenska verði notuð sem samskiptatungumál á öllum sviðum og til alls á Íslandi. Enn fremur
kemur fram í kafla 2.7.1. að það sé ástæðulaust að íslenskan missi heilan starfsvettvang, svið,
þrátt fyrir að ferðamennirnir séu margir. Á þessum tímapunkti, október 2018, má telja að
aðalmarkmið íslensku málstefnunnar hafi ekki náð fram að ganga.
Það kom fram að þensla á íslenskum vinnumarkaði á hluta af þeirri skýringu að enska sem
þjónustutungumál á veitingastöðum hefur aukist. Einnig kom fram að veitingastaðir á hafði árin
2007, 2008 og 2009 verið með starfskraft í vinnu við að kenna erlendu starfsfólki íslensku. Það
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sýnir að rekstraraðilar fyrirtækja geta tekið málin í sínar hendur og auðveldað erlendu starfsfólki
sínu að læra íslensku.
Það var athyglivert að þegar viðmælendurnir þrír þurftu að velja tvö tungumál sem best væri að
starfsmenn þeirra hefðu þá fékk íslenska öruggt val á höfuðborgarsvæðinu. Um enskuna voru
allir sammála en franska, móðurmál starfsmanna ef annað en enska og íslenska voru svörin fyrir
landsbyggðarveitingastaðina. Mögulega eru landsbyggðar veitingastaðirnir að horfa til
ferðamanna en allir veitingastaðirnir eru reknir allt árið og ættu þar af leiðandi að huga einnig
að íslenskum viðskiptavinum ásamt því að starfa samkvæmt íslensku málstefnunni Íslenska til
alls samkvæmt kafla 2.7. Í grein Lars S. Vikør Málstefna og hugmyndir um norm í Noregi,
samanber kafla 2.4.2.4., kemur fram að málþróun og annað er tungumál varðar er verulega
háðara þróun þjóðfélagsins og tengslum milli frábrugðinna samfélagshópa en einhverjum
reglum frá málnefndum. Þar af leiðandi er spurning hvað sé til ráða miðað við þá sýn
rekstraraðila veitingastaða á möguleikum íslenskunnar sem afgreiðslu- og þjónustutungumáls
framtíðarinnar ásamt raunverulegum aðstæður samtímans. Á þessum tímapunkti, október 2018,
má telja að staðan sé sú að hluti veitingastaða er ekki með þá forgangskröfu að starfsfólk hafi
íslenskukunnáttu af einhverju tagi.

4.1.4.

Samantekt megindlega hluta samleitandi sniðs og tenging
við fræðilega nálgun, rannsóknir og sögulegar staðreyndir

Samkvæmt rannsókn höfundar þá má halda því fram að rúmur meirihluti þjóðarinnar, 65%, kýs
að fá afgreiðslu og þjónustu á íslensku á íslenskum veitingastöðum. Aðeins 7% segja að það
skipti sig engu máli. Aldur skiptir mestu máli hvað varðar afstöðuna, það er verulega marktækur
munur á milli aldurhópa, hærri aldur meiri skírskotun til íslensku. Þessar niðurstöður eru í
samræmi við bráðabirgðaniðurstöður í rannsókn Molicodilaco um starfsfólk í þjónustustörfum,
samanber kafla 2.2.2.
Þá segja 77,3% Íslendinga sem eru 46 ára og eldri að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða
öllu máli að fá þjónustu á íslensku en 52,5% 18-45 ára eru á þeirri skoðun. Í því að íslenskan
skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli voru þeir 18-45 ára með 27,6% og 46 ára og eldri
11,6%. Sömuleiðis er marktækur munur á útkomunni á höfuðborgarsvæðinu og á
landsbyggðinni. Á höfuðborgarsvæðinu finnst 57,6% íslenskan skipta frekar miklu, mjög miklu
eða öllu máli á móti 78,0% á landsbyggðinni, 24,7% á höfuðborgarsvæðinu fannst þetta skipta
frekar litlu, mjög litlu eða engu máli á móti 10,2% á landsbyggðinni. Enn fremur þá skiptir
menntun og starfsstaða máli hvað varðar afstöðu til rannsóknarspurningarinnar.
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Á þessum tímapunkti, október 2018, þá er afstaða Íslendinga skýr og afdráttarlaus hvað varðar
afgreiðslu og þjónustutungumál á veitingastöðum, 65% segja að það skipti frekar miklu, mjög
miklu eða öllu máli að fá afgreiðslu- og þjónustu á íslensku. En 19% segja að það skipti frekar
litlu, mjög litlu eða engu máli og 16% eru þarna mitt á milli.

4.2.

Samanburður og/eða samtenging rannsókna samleitandi
sniðs

Hluti af blönduðu rannsóknaraðferðinni samleitandi snið er að niðurstöður eigindlegu gagnanna
og megindlegu gagnanna eru skoðaðar samtímis hlið við hlið og reynt að bera þær á einhver
hátt saman og/eða tengja. Í þessu tilfelli má leiða að því sterkar líkur að bæði sé hægt að tengja
þær saman og bera þær saman.
Hér er samtenging eigindlegu og megindlegu rannsókna samleitandi sniðs. Um er að ræða sitt
hvorn endann á sömu spýtunni, þá sem reka veitingastaði á Íslandi og Íslendinga sem notað
geta þjónustu veitingastaða á Íslandi. Þar af leiðandi ætti að vera mögulegt að sjá hvort
veitingastaðirnir stefni í sömu átt og Íslendingum stendur hugur til.
Samkvæmt eigindlegu rannsókninni þá hafa veitingarstaðir á landsbyggðinni verið að færast
yfir í að nota að jafnaði ensku sem afgreiðslu- og þjónustutungumál sökum skort á
íslenskumælandi starfsfólki, en höfuðborgarsvæðið lítur ennþá á íslenskuna sem afgreiðslu- og
þjónustutungumál fyrir Íslendinga, sé þess nokkur kostur.
Hér er samanburður fyrir landsbyggðina. Eigindlega rannsókn höfundar á veitingastöðum á
landsbyggðinni leiddi í ljós að notkun íslensku sem afgreiðslu- og þjónustutungumál fyrir
Íslendinga er á útleið sökum skorts á íslenskumælandi starfsfólki. Það er í hróplegu ósamræmi
við megindlegu rannsóknina þar sem spurt var um hversu miklu eða litlu máli það skipti að
afgreiðslu- og þjónustufólk á veitingastöðum talaði íslensku. Samkvæmt megindlegu rannsókn
höfundar þá kom fram að 78% íbúa á landsbyggðinni segja að það skipti frekar miklu, mjög
miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum. Samkvæmt rannsókninni þá
sögðu aðeins 10% íbúa landsbyggðarinnar að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli.
Hér fer alls ekki saman skoðun Íslendinga og staða veitingastaðanna, að sögn þeirra, vegna
skorts á íslenskumælandi starfsfólki.
Hér er samanburður fyrir höfuðborgarsvæðið. Eigindlega rannsókn höfundar á veitingastöðum
á höfuðborgarsvæðinu leiddi í ljós að íslenska er ennþá afgreiðslu- og þjónustutungumál fyrir
Íslendinga þrátt fyrir skort á íslenskumælandi starfsfólki. Það er í samræmi við megindlegu
rannsóknina þar sem spurt var um hversu miklu eða litlu máli það skipti að afgreiðslu- og
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þjónustufólk á veitingastöðum talaði íslensku. Samkvæmt megindlegu rannsókn höfundar þá
kom fram að 58% höfuðborgarbúa sögðu að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli
að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum en samkvæmt rannsókninni þá sögðu 25% þeirra að
það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli. Hér fer saman skoðun Íslendinga og afstaða
veitingastaða, þrátt fyrir að þeir segi að það skorti íslenskumælandi starfsfólk. Bendir til að
veitingastaðir höfuðborgarsvæðisins leggi meiri áherslu á að starfsfólkið kunni íslensku þrátt
fyrir að afstaða Íslendinga sé minna afgerandi þar.
Hér eru samanburðir höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar bornir saman. Þegar
skoðaður er samanburðurinn fyrir höfuðborgarsvæðið þá fer saman afstaða veitingastaðanna til
íslenskunnar um að hún sé þjónustutungumál fyrir Íslendinga og afstaða verulegs meirihluta
íbúanna, um 58% sem segja að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá þjónustu
á íslensku á veitingarstöðum. Þegar skoðaður er samanburðurinn fyrir landsbyggðina þá fer alls
ekki saman afstaða veitingastaðanna til íslenskunnar, þeir segja að enskan sé þjónustutungumál
fyrir alla á meðan afstaða meginþorra íbúanna, um 78%, er að það skipti frekar miklu, mjög
miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingarstöðum. Það er verulegur samhljómur
meðal íbúanna en veitingastaðirnir stefna í sitt hvort áttina, íslenska og enska.
Samanburður rannsóknarinnar á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni sýnir að ekki er um
samhljóma niðurstöður að ræða. Samkvæmt rannsókninni þá stefna veitingastaðir á
höfuðborgarsvæðinu í sömu átt og meirihluti Íslendinga á sama svæði, en á landsbyggðinni
stefna veitingastaðir í þveröfuga átt samanborið við vilja meginþorra íbúa sama svæðis. Þessi
misvísun á landsbyggðinni er verulega meira áberandi vegna þess að afstaða Íslendinga á á því
svæði er samkvæmt rannsókninni verulega meira afgerandi en á höfuðborgarsvæðinu.

4.3.

Samanburður á málstefnum Norðurlandaþjóða

Málstefnur Norðurlandaþjóðanna, Noregs, Svíþjóðar, Danmerkur, Færeyja og Íslands voru
bornar sama í grófum dráttum. Þessar þjóðir eiga sér þann samnefnara að opinber tungumál
þeirra eru komið frá frumnorrænunni sem kvíslaðist í tvær greinar, vesturnorrænuna sem
skiptist í íslensku, norsku og færeysku og austurnorrænuna sem skiptist í sænsku og dönsku.
Í öllum löndunum voru framangreind tungumál hið opinbera tungumál og þjóðtunga þeirra.
Allar málstefnurnar eiga sér það sameiginlegt að þær eiga að styðja og styrkja tungumálið og
það eigi að vera fullbúið og notað á öllum sviðum og stigum samfélagsins til alls brúks. Allar
málstefnurnar taka til táknmáls á opinbera tungumálinu og að hið opinbera tungumál sé
tungumál landsins á alþjóðavettvangi. Það er einnig sameiginlegt með málstefnunum að
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lagalega ná þær aðeins til hins opinbera hvað varðar notkun þjóðtungunnar og höfða einungis
siðferðislega til fyrirtækja og einstaklinga um að nota tungumálið á öllum sviðum. Allar
minnast þær á hættuna á því að notkunarsvið þjóðtungunnar geti troðist undir og tapast. Allar
horfa málstefnurnar til málstefnu ráðherranefndar Norðurlandsráðs frá 2006.
Málstefnur Íslands og Færeyja litast af því að þjóðirnar höfðu verið svo öldum skipti eintyngdar
og eru þar af leiðandi lítt sem ekkert að taka á fjölmenningunni sem nú flæðir inn. Það kemur
fram að Íslendingar og Færeyingar læri erlend tungumál, sömuleiðis að Færeyingar eru að
stórum hluta tvítyngdir, kunni færeysku og dönsku. Í norsku málstefnunni er talað um að norsku
tungumálunum tveim, bókmáli og nýnorsku sé leyft að njóta sína með tilliti til eldri og nýrri
norskra mállýskna. Þar er einnig minnst á að réttinn til að læra erlend tungumál. Málstefnur
Íslands, Færeyja og Noregs eru á yfirborðinu mjög líkar.
Sænska málstefnan er verulega frábrugðin hinum að því leyti að í Svíþjóð hafa gegnum aldirnar
verið þjóðarbrot með eigin tungumál. Fimm þeirra hafa nú fengið stöðu minnihlutatungumála
í Svíþjóð. Svíar leggja ríka áherslu á að allir skuli hafa rétt til tungumála, að þróa og læra
sænsku, að þróa, læra og nota eigið móðurmál og tungumál þjóðernisminnihluta ásamt því að
læra erlend tungumál. Þetta er aðeins er að koma í umræðuna á Íslandi þess stundina, að tryggja
stöðu móðurmáls viðkomandi. Í sænsku málstefnunni kemur fram réttur til að læra móðurmálið.
Á þennan hátt eins og kemur fram í sænsku málstefnunni er verið að tryggja sænskuna og
tungumálafjölbreytni í Svíþjóð með því að allir íbúar Svíþjóðar eiga að fá tækifæri til að læra,
þróa og nota sænskuna sem og minnihlutaþjóðernishópar sín tungumál. Móðurmál hvers og
eins á hann að fá tækifæri til að læra, nota og þróa. Enn fremur kemur fram að tungutak hins
opinbera skuli vera vandað, einfalt og skiljanlegt og sænskuna beri að varðveita sem opinbert
tungumál innan Evrópusambandsins.
Í viðbót við það sem málstefnunum er sameiginlegt þá kemur danska málstefnan með annað
sjónarhorn en málstefnur hinna landanna. Í drögunum frá 2003 var kafað verulega djúpt í
heimspekina á bakvið móðurmálið og hvaða spor það markar hjá einstaklingnum, sem er mjög
athyglivert sjónarhorn, sjá nánar í kafla 2.8.3 um danska málstefnu. Danska málstefnan horfir
til málstefnu ráðherranefndar Norðurlandsráðs frá 2006 en áfram er skemmtilegur undirtónn:
Þar sem tungumál er annað og meira en bara tungumálastefna og danskan sem venjulegt rit- og
talmál sé ekki í hættulegri stöðu vegna þess að það er það tungumál í heiminum sem er
sérstaklega aðlagað fyrir nauðsynlega tjáningu flestra í Danmörk.
Í dönsku málstefnunni er danska aðaltungumálið og rökin eru: Langflestir skrifa og tala dönsku
og vilja ekki láta hana fara og hún verður ekki afnumin. Dönsk tunga er spegill og sál dansks
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reynsluheims. Dönsk tunga er óaðskiljanlegur hluti af vitsmunalífi flestra Dana og um leið sá
mikilvægasti, einnig í listum og vísindum. Dönsk tunga er framlag til tungumálafjölbreytni
heimsins. Ef allir notuðu sama tungumálið og sömu menningarlegu kjölfestuna hefðum við lítið
fram að færa fyrir aðra.
Danska málstefnan horfði til þess sem Svíar eru að gera í sinni en voru ekki tilbúnir til að ganga
jafn langt í þessu skrefi. Sænsku og dönsku málstefnurnar eru meira í anda málstefnu
ráðherranefndar Norðurlandsráðs frá 2006 heldur en hinar málstefnurnar á meðan þær íslensku
og færeysku eru mótaðar af langvarandi eintyngi og fámennum samfélögum og sú norska í innri
baráttu tveggja aðaltungumála, bókmáls og nýnorsku í bland við svæðisbundnar mállýskur í
Noregi.

4.4.

Úrvinnsla seinna þreps blandaðrar rannsóknar – skýrandi
raðsnið. Viðtöl við sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu

Í þessum kafla fer fram úrvinnsla og greining gagna í blandaða rannsóknarhlutanum, skýrandi
raðsnið (e. explanatory sequential design). Úrvinnslan byggist á því að fyrst var gerð megindleg
rannsókn og niðurstöður unnar. Síðan var framkvæmd eigindleg rannsókn til að fá útskýringar
á niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar og að lokum voru gögn eigindlegu rannsóknarinnar
greind (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 394–397). Rannsóknargögn
megindlega hlutans eru svörin við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs rannsóknarinnar.
Eigindlegi hlutinn byggist á þrem viðtölum við sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu.
Sérfræðingarnir eru Ari Páll Kristinsson rannsóknarprófessor við Stofnun Árna Magnússonar í
íslensku fræðum, Eiríkur Rögnvaldsson prófessor emeritus og Sigríður D. Þorvaldsdóttir
aðjunkt í íslensku sem öðru mál við Háskóla Íslands. Viðtölin voru hljóðrituð með samþykki
viðmælanda til að auðvelda vinnslu.
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4.4.1.

Úrvinnsla og greining megindlega hluta skýrandi raðsniðs

Rannsóknarspurning samleitandi sniðs var: Er samsvörun á milli þess á hvaða tungumáli
Íslendingar fá þjónustu á íslenskum veitingastöðum og hversu miklu máli það skiptir Íslendinga
að hafa íslensku sem þjónustutungumál á veitingastöðum?
Svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs rannsóknarinnar
Höfuðborgarsvæðið
Landsbyggðin
Ísland
Er íslenska
Nei, enska alla jafna
Já, íslenska ef þess
Misvísandi
aðalþjónustutungumál fyrir
en íslenska oftast fyrir
er nokkur kostur
svar
Íslendinga á veitingastöðum
eintyngda Íslendinga
Hvað þjónustutungumál vilja
Íslensku 58%
Íslensku 78%
Íslensku 65%
Íslendingar fá á veitingastöðum
Samsvörun
Já
Nei
Ei einhítt
Tafla 1 Megindleg gögn skýrandi raðsniðs

Svarið við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs er því já, fyrir höfuðborgarsvæðið, þar er
samsvörun og nei, fyrir landsbyggðina, þar er ekki svörun. Svarið fyrir Ísland er ei einhlítt, þar
sem þjónustutungumál fyrir Íslendinga er ekki það sama alls staðar á landinu á meðan afstaða
Íslendinga til að fá þjónustu á íslensku er hin sama á öllu landinu, þó hún sé mismunandi mikið
afgerandi þegar litið er á höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina sitt í hvoru lagi.

4.4.2.

Úrvinnsla og greining eigindlega hluta skýrandi raðsniðs
Viðtöl við sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu

Höfundur var með fyrirfram saminn tólf atriða umræðulista, sjá viðauka 8.2, með undirliðum
og tók opin djúp viðtöl við þrjá ofangreinda sérfræðinga á sviði íslenskrar tungu og íslenskrar
málstefnu. Sérfræðingarnir voru Ari Páll Kristinsson rannsóknarprófessor við Stofnun Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum, Eiríkur Rögnvaldsson prófessor emeritus og Sigríður D.
Þorvaldsdóttir aðjunkt í íslensku sem öðru mál við Háskóla Íslands. Viðtölin voru hljóðrituð
með samþykki viðmælanda til að auðvelda vinnslu. Jafnframt hafa þeir veitt heimild til að vitna
í samtölin samkvæmt þemagreiningu hér að neðan.
Til að auðvelda yfirlestur þemagreiningar viðtalanna voru upphafsstafir sérfræðinganna settir
inn sem tilvísanir, Ari Páll Kristinsson (APK), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og Sigríður D.
Þorvaldsdóttir (SDÞ).
Viðtölin voru þemagreind eftir þáttum rannsóknarspurningarinnar: Hvaða utanaðkomandi
áhrif, snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða í íslensku samfélagi, þættir íslensks
samfélags og innviða þess og atriði í stefnumörkun íslenskrar tungu geta helst skýrt niðurstöður
rannsóknarspurningar samleitandi sniðs?
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•

Utanaðkomandi áhrif, eru þau utanaðkomandi atriði sem teljast sem hafa áhrif á íslenskt
samfélag.

•

Snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða, er hvernig íbúa og stjórnendur
veitingastaða snerta samfélagið.

•

Þættir íslensks samfélags og innviða þess, er hvernig samfélagið sjálft og innviðir þess
snerta málið.

•

Stefnumörkun íslenskrar tungu, það sem snýr að íslenskri málstefnu og stefnumörkun
hennar beint og óbeint.

4.4.2.1. Utanaðkomandi áhrif
Það er vart væri hægt að slá því föstu að ferðamennirnir sem koma til Íslands og vilja upplifa
íslenska náttúru og menningu geri kröfu um að starfsfólk veitingastaða hafi ekki
íslenskukunnáttu og skilti á Íslandi séu ekki með ensku sem aðalmál eða eina mál (APK). „Ég
held að útlendingar séu ekkert komnir til Íslands til að lesa ensku, vegna þess að um 40% af
túristunum er frá enskumælandi löndum. En það eru þá hin 60% sem eru annars staðar frá s.s.
Kína eða Þýskalandi“ (APK).
Vegna þenslu á íslenskum vinnumarkaði er skortur á vinnuafli á veitingastöðum, jafnframt eru
störf þar fremur lágt launuð (APK). Þegar þessir tveir þættir fara saman eins og nú, 2018, þá
fást Íslendingar lítt til að vinna á veitingastöðum og þar af leiðandi verður að flytja inn erlent
starfsfólk (SDÞ). Þessar vinnuaflsbreytingar hafa verið örar fram og til baka. Uppsveiflan á
árunum 2006, 2007 og 2008 var ámóta og árin 2015, 2016 og 2017 en lægð þar á milli. Innviðir
landsins voru ekki undirbúnir fyrir þessar sveiflur þá frekar en nú (ER; SDÞ). Vandamálið snýst
um áhrif af gríðarlegri aukningu ferðamanna, þó fáir vilji viðurkenna það upphátt (SDÞ). „Það
sem við verðum að átta okkur á og menn hafi ekki alveg hugsað út í hérna að minnsta kosti fyrir
síðasta hrun. Var það að fólk sem er komið hingað erlendis frá, það fer ekkert endilega þó það
missi vinnuna“ (ER).
Fólkið sem flytur til landsins er mjög mismunandi og stór hluti af því hefur líklega aðeins
hagsýnan áhuga á að læra íslensku (APK). Innflytjendurnir sem koma til Íslands eru langt frá
því að vera einsleitur hópur, allt frá verkafólki upp í hámenntað (APK; SDÞ). Þar af leiðandi er
færni þeirra og þekking á móðurmáli sínu mismunandi og þá um leið hæfni þeirra til að tileinka
sér íslensku sem annað mál (SDÞ).
Íslenskt samfélag þarf ekki að hafa áhyggjur af því farandstarfsfólki sem kemur til að hala inn
pening og staldrar stutt við, þrjá til tólf mánuði (APK; SDÞ). Það er vart að fara að leggja á sig
margra klukkustunda íslenskunám fyrir svo stuttan tíma, sér í lagi þegar vinnuveitandinn krefst
þess ekki og störfin eru jafnvel þess eðlis að það reynir lítt á íslenskukunnáttu (APK; SDÞ).
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Það á að vera forgangsatriði að kenna þeim sem setjast hér að íslensku sérstaklega í ljósi þess
að ekki hefur tekist að sinna þeim innflytjendum sem sest hafa hér að og afkomendum þeirra
nægilega vel hvað varðar tungumálafærni (SDÞ). Sú staða getur skapað hættulegt ástand til
framtíðar þegar fyrsta og önnur kynslóð innflytjenda verður að þjóðfélagshóp sem situr fastur
á botninum og kemst lítt áfram í skólakerfinu vegna skorts á tungumálafærni (APK; SDÞ). Föst
í láglaunastörfum og þátttaka þeirra í samfélaginu verður óveruleg og getur leitt til mikillar
hættur fyrir lýðræðið (APK; ER).

4.4.2.2. Snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða
Erlent starfsfólk er meðal annars í fiskvinnslu, ræstingum og nú á veitingastöðunum (SDÞ).
Þetta er ekki í daglegri umræðu, en augljóslega felst lausnin á skorti á íslenskumælandi
starfsfólki í að kenna innflytjendum íslensku (SDÞ). Boltinn liggur hjá atvinnurekendum, að
þeir leggi metnað sinn í að leyfi erlendu starfsfólki að læra íslensku á vinnutíma og hafi
námskeiðin sem hluta af starfsþjálfun, inni á vaktatöflu og kosti þau (APK; ER; SDÞ).
Aðalmálið að um sé að ræða hagnýtt íslenskunám en ekki einhverja stífa málfræðikennslu (ER;
SDÞ). Samtöl á vinnustað eru mjög mikilvæg innflytjendum til að læra þann orðaforða sem
skiptir máli fyrir vinnustaðinn (APK; SDÞ). Þetta hafa nokkur stór fyrirtæki gert með góðum
árangri (APK). Jafnframt þurfa vinnuveitendur að gera ákveðnar kröfur um íslenskukunnáttu
starfsfólks svo það geti átt einföld samskipti á íslensku við viðskiptavinina (ER; SDÞ).
„Við getum ekki bjargað öllum og þá tekur því ekki að vera að bjarga nokkrum. Við megum
ekki hugsa það þannig“ (ER). Það myndi breyta miklu að sýna fram á að hægt væri að útbúa
sérhæfð námskeið fyrir mismunandi starfsgreinar (APK; ER; SDÞ). Mögulega er lægð
framundan í efnahag þjóðarinnar og þá gæti komið upp sú staða að atvinnurekendur sjái sér
ekki hag í að halda úti íslenskukennslu sem ekki eykur tekjurnar (ER). Það er mjög alvarlegt að
gera ekki kröfu um íslenskukunnáttu því það smita út frá sér í samfélagið. Þá þarf ekki að kunna
íslensku þarna og svo annarsstaðar á næsta ári (APK; ER; SDÞ). Á þann hátt tapast
notkunarsviðin smátt og smátt.
Það gæti verið hluti af kjarasamningum að tryggja betur réttindi erlends starfsfólks með því að
það lærði íslensku svo síður sé brotið á rétti þess, er spurning um vilja (APK; ER). Það er góð
hugmynd fyrir vinnuveitendur að leggja háftíma á dag í íslenskunám fyrir starfsfólkið til að
bæta þjónustu við viðskiptavini (APK). Sá atvinnurekandi sem tekur ensku fram yfir íslensku
er kominn í mótsögn við sjálfan sig (SDÞ). Er mögulegt að einhverjir vinnuveitendur sjá sér
hag í að halda starfsfólki sínu ólæsu (SDÞ)? Það eru vinnuveitendur sem ráða starfsfólk sitt og
setja kröfur um kunnáttu þess, þar á meðal tungumálakunnáttu (ER; SDÞ).
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Meðal vitundarvakninga um mikilvægi íslenskunnar eru hvatningsverðlaun Viðskiptaráðs
Íslands um eftirtektarverða notkun á íslensku sem afhent voru á degi íslenskrar tungu 16.
nóvember 2018 (APK). Að varðveita íslenska tungu er orðinn hluti af samfélagsábyrgð
fyrirtækja og þá um leið miðstöðvar um samfélagsábyrgð fyrirtækja, Festu (APK). Samtök
Atvinnulífsins hafa lagst á árar með stjórnvöldum í að gera íslenskuna nothæfa í
upplýsingatækni. Það að samtökin séu búin að setja íslenskuna á dagskrá lofar góðu (APK). –
Íslenska er business –
Eigendur veitingastaða eiga að varðveita ímynd sína og gera sér betur ljóst að Íslendingum sé
alvara með þá skoðun sína að þjónustutungumál fyrir Íslendinga eigi að vera íslenska.
Stjórnendur fyrirtækja verða að gera sér ljóst að hugmyndafræðin um þjóðtungu Íslendinga á
að koma fram á skiltum þeirra og vera mest áberandi svo sem SNYRTING með stórum stöfum
og TOILET með litlum stöfum (APK).
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar og öðrum rannsóknum þá eru það alveg hreinar línur
að íbúar á Íslandi, Íslendingar, vilja hafa þjónustu á veitingastöðum á íslensku. Þar af leiðandi
ætti afstaða Íslendinga að vera virkur ímyndahvati fyrir stjórnendur veitingastaða (APK).
Einn mesti vandi útlendinga sem koma til Íslands og vilja tala íslensku er að innfæddir
Íslendingar halda að þeir hljóti að vera rosalega góðir í ensku og skipta strax yfir í ensku (APK;
ER; SDÞ). Þessi ofmetna kunnátta í ensku er einhver ímyndun sem búið hefur um sig (APK;
SDÞ). Því erlenda fólki sem vill tala íslensku við Íslendinga hefur verið bent á að halda áfram
að tala íslensku og óska eftir að töluð sé íslenska við það (SDÞ). Stutt fjölmenningarsaga
Íslendinga tengist þessu vandamáli (SDÞ).
Það er enginn vafi á að Íslendingar ofmeta enskukunnáttu sína samkvæmt rannsókn Birnu
Arnbjörnsdóttur og Hafdísar Ingvarsdóttur (APK). Þar kom í ljós að verulegur mismunur er á
hvað fólk sagði í menntaskóla um sjálfsmetna enskukunnáttu og veruleika samsvarandi hóps í
háskóla (APK). Framhaldsskólanemendur töldu sig mjög góða í ensku en voru með grunnan
orðaforða í ensku sem ekki dugði í háskóla. Sú sérkennilega staða er einnig uppi að erlendu
starfsfólki sem kemur til Íslands og kann hvorki íslensku né ensku, kenna innfæddir Íslendingar
ensku til þess að geta talað við það (APK; ER; SDÞ). Hér er eitthvað öfugsnúið í gangi tengt
líklegast ofmati á enskukunnáttu og vanmati á íslenskukunnáttu (SDÞ).
Fólk sem sest að á Íslandi verður að ákveða sjálft hvort það vill læra íslensku en hún er
þjóðtunga landsins og hið opinbera tungumál stjórnsýslunnar (APK; SDÞ). Innflytjendur eiga
því vart annan valkost en að tileinka sér íslenskuna til auðvelda sér upplýsingaröflun og
tengslamyndun (SDÞ).
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Aldurshópur Íslendinga, 18-25 ára, hefur aðra málafstöðu í grunninn og hugmyndafræði en þeir
sem eru fimmtugir og eldri (APK). Þessi aldurshópur lítur á allan heiminn sem sinn og að það
skipti ekki máli hvar sé búið og hafa þar af leiðandi minni átthagatengsl við Ísland og þykir þar
af leiðandi ekkert tiltökumál að nota ensku á Íslandi (APK). Þessi hópur sér ekkert endilega
Ísland fyrir sér sem framtíðarheimili, eru heimsborgarar og hlynntir því að enska sé
samskiptatungumál og vísbendingar eru um að þeir séu alþjóðasinnaðir (APK). Gæti einnig
tengst ofmati á enskukunnáttu og vanmati á íslenskukunnáttu (SDÞ)

4.4.2.3. Þættir íslensks samfélags og innviða þess
„Það er ekkert að íslenskunni við eigum ekkert að hlaupa í felur með það að við ætlumst til þess
að íslenska sé áfram aðaltungumálið á Íslandi“ (APK). Íslenska er lögbundin þjóðtunga
landsins. Önnur tungumál deyja ekki þó innflytjendum sé kennd íslenska (APK). „En þetta er
eina vígi íslenskunnar í heiminum“ (APK). Þess vegna er það á menningarlegri ábyrgð
Íslendinga að viðhalda íslenskunni (APK). Íslenskan er þjóðtunga Íslendinga og þeir eiga að
vera stoltir af henni (APK). Enda er íslenskan mikill hluti af ímynd Íslands útávið, um að geta
haldið úti sjálfstæðri menningu sem byggist á eigin tungumáli (APK). Fyrsta skrefið er að ræða
stöðu íslenskunnar (SDÞ). Það er eins og vakna upp við vondan draum að ekki sé hægt að nota
íslenskuna á einstaka sviðum s.s. veitingastöðum (SDÞ). Eina leiðin út úr þeirri stöðu er að
erlent starfsfólk læri þjóðtungu Íslendinga, Íslendingar fara á veitingastaði allt árið (SDÞ). Þess
vegna þarf að efla kennslu í íslensku sem öðru máli. Það skiptir máli að allir fái tækifæri til að
læra íslensku og sumt af námsefninu sé ókeypis (APK; ER). Innflytjendur og erlent starfsfólk
er ekki einsleitur hópur heldur mjög fjölbreyttur (APK; SDÞ).
Þar sem ei eru til ótakmarkaðir fjármunir þá er mikilvægt að verja þeim skynsamlega svo þeir
skili sem mestum ávinningi til framtíðar (APK; ER; SDÞ). Þess vegna ætti að vera forgangatriði
samfélagsins að kenna þeim ungmennum sem flytjast með foreldrum sínum til landsins
móðurmál þeirra og íslensku sem annað mál til þess að fyrirbyggja að þeir verði annars flokks
íbúar landsins sökum ónógrar tungumálaþekkingar (APK; ER; SDÞ). Verði hálftvítyngt, nái
hvorki fullum tökum á sínu móðurmáli né íslensku, slíkt er alvarleg staða til framtíðar (APK
SDÞ).
Allir verða að hafa eitthvert tungumál, það er ekki bara til tjáskipta heldur einnig tæki til að
hugsa á og læra (SDÞ). Hálftyngd staða, án móðurmáls, getur leitt til þess að viðkomandi ræður
ekki við námsefni í efri hluta skólakerfisins og flosnar úr námi (APK; ER; SDÞ). Það getur
orsakað að til verði ný stétt fólks á Íslandi sem er lítt menntað með erlendan uppruna, mögulega
ekki sátt við sitt hlutskipti og getur verið hættulegt fyrir lýðræðið (APK; ER; SDÞ). „Þessi saga
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er frekar ný á Íslandi, þetta er áratugagömul saga í Evrópu“ (SDÞ). Því er mikilvægt að tryggja
þjálfun í móðurmáli hvers og eins ásamt íslensku sem annað mál, sérstaklega á aldrinum tveggja
til tólf ára, og sinna því vel (APK). Mikilvægt er fyrir samfélagið að allir þegnar þess kunni
íslensku til að tryggja stöðu þeirra og rétt í samfélaginu (APK; ER; SDÞ).
Það er þekkt að kenna tungumál fyrir sértækar aðstæður, fyrir mismunandi starfsgreinar,
samanber English for special purpose (ER; SDÞ). En það þarf einhver að hafa frumkvæðið og
sýna að það sé hægt (ER; SDÞ). Orðaforði og málnotkun er einn pakki, það verður að kenna
tal, hlustun, lestur og ritun það er tungumálið og málfræðin er þarna allt um kring (SDÞ). Það
þarf að miða kennslu út frá þörfum og markmiðum nemenda (SDÞ).
Það er mjög áríðandi að allir þeir sem búa á Íslandi þekki rétt sinn og leiðir til aðstoðar ásamt
því að geta nýtt sér upplýsingar um samfélaglega þjónustu og úrræði (APK; ER). Þar afleiðandi
er mikilvægt að kunna íslensku til að hafa greiðari leið að þessum þáttum þar sem opinberar
upplýsingar eru á íslensku (APK). Sérstaklega er þetta mikilvægt fyrir þá sem eiga undir högg
að sækja af einhverjum ástæðum (APK; ER). Stéttarfélög gætu látið til sín taka varðandi rétt
starfsmanna til að læra íslensku (APK; ER, SDÞ).
Efla þarf rannsóknir á því hvernig kenna á heimamál sem annað mál og á hvaða hátt mál lærist,
eins og Norðmenn, Svíar og Danir hafa verið duglegir við (APK; SDÞ). Bæta þarf
kennaramenntun til að geta tekist, með betri árangri, á við aukinn fjölda innflytjenda( SDÞ).
Skortur er á kennurum sem geta kennt íslensku sem annað mál vegna þess að það er ekki hægt
að kenna eins og um sé að ræða Íslendinga sem hafa málkennd fyrir málinu (APK; SDÞ). Það
vantar meiri þekkingu og þjálfun í núverandi kennaramenntun svo kennarar geti tekist á við að
kenna krökkum og unglingum íslensku sem annað mál (APK; SDÞ). Þess vegna þarf að yfirfæra
þekkingu á milli sviða háskólanna til að nýta vel þá litlu þekkingu sem þó er til (SDÞ).
Ekki má sóa þeim miklu verðmætum sem innflytjendur koma með í farteskinu í formi ótrúlega
fjölbreyttra móðurmála þeirra (SDÞ). Með því að styrkja þá í móðurmálinu og bæta síðan
íslensku sem öðru máli þar ofaná, búa til tvítyngi, þá fá þessir ungmenni móðurmálsþekkingu
á tveim tungumálum t.d. ungversku eða slóvakísku, einhverju sem íslensk ungmenni eru að
reyna að læra með misjöfnum árangri (SDÞ). „Þarna fengirðu þetta ókeypis og það væru engir
Íslendingar sem hefðu þessa eiginleika. Móðurmálsfærni í öllum þessum tungumálum, er það
ekki fjársjóður? Einhverjir líta þannig á það en það þarf að sinna þessu“ (SDÞ).
Stjórnvöld gætu gert eins og Norðmenn og gert menningararfinn aðgengilegri á Netinu ásamt
því að vera með ókeypis aðgang á Netinu að orðabókum og öðru sambærilegu sem tengist
íslenskri tungu svo sem forn- og úrvalsbókmenntum (APK).
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Það er líklegt að Íslendingar 18-25 ára hafi aðra málafstöðu í grunninn gagnvart íslenskunni en
þeir sem komnir yfir miðjan aldur, samanber stóra rannsókna sem verið er að gera (APK).
Verulegar líkur eru á að þessi hópur telja sig vera alþjóðasinna (APK; ER). Ofmat Íslendinga á
enskukunnáttu sinni leiðir til þess að tal þeirra ber keim af enskubarna- og kvikmyndamáli
(APK). Á þetta ofmat hefur verið sýnt fram á samanber rannsókn Birnu Arnbjörnsdóttur og
Hafdísar Ingvarsdóttur (APK).
Íslendingar eru óvanir að tala móðurmál sitt við þá sem ekki hafa íslensku sem móðurmál, og
kunna það ekki alveg (ER; SDÞ). Íslendingar gefa öðrum þá tilfinningu að íslenskan sé erfið
vegna þess að þeir eru óþolinmóðir gagnvart henni af því að þeir hafa lengi verið eintyngd þjóð
og skipta fljótt yfir í ensku vegna pirrings á frávikinu frá eintynginu, en ástandið er að lagast
(ER; SDÞ).
Að Íslendingar kenni innflytjendum, sem ekki kunna ensku eða íslensku, ensku til að tala við
þá í stað þess að kenna þeim íslensku tengist því hvernig Íslendingar upplifa íslenskuna (APK;
ER; SDÞ). Íslendingum finnst þeir vera lélegir í íslensku og segja að útlendingum að íslenska
sé svo erfið og jafnvel að íslenskan sé svo erfið að það sé ekki hægt að læra hana, sem er
náttúrulega rangt (ER; SDÞ). Það er ávallt erfitt að læra nýtt mál, öll tungumál eru erfið ef læra
á þau sem móðurmál (SDÞ).
Á einhvern hátt er íslenska samfélagið og jafnvel menntakerfið búið að innprenta þess skoðun
inn í hluta Íslendinga (SDÞ). Hvaðan koma svo skilaboðin um hvort viðkomandi sé góður eða
lélegur í íslensku og ensku (SDÞ). Gæti verið tengt afstöðu stráka í yngsta aldurshóp
rannsóknarinnar og sjálfsmynd þeirra um að þeir séu slakir í íslensku, en íslenskan er samt
undirstaðan í flest öllum fögum grunn- og framhaldsskóla (SDÞ). Það er ekki sambærilegt að
bera saman útkomu prófa í móðurmáli og tungumáli þar sem ekki er krafist móðurmálsskilnings
(SDÞ). Það er eins og bera saman epli og appelsínur. Þessari afstöðu Íslendinga til kunnáttu
sinnar í íslensku þarf að breyta, íslenskan er móðurmálið þeirra og meginþorri þeirra er bestur
í henni (SDÞ). Eins og segir í Íslensku til alls „Á móðurmálinu getur hver og einn sagt það sem
hann vill segja en á erlendu máli aðeins það sem hann kann að segja“.
Það þarf að leysa þá stöðu að störf verði stéttaskipt eftir uppruna, eins og til dæmis í
fiskvinnslustörfum (SDÞ). Þessi stéttaskipting er fyrir löngu orðin að veruleika á Íslandi á eins
og hafði gerst í öðrum löndum (SDÞ). Fyrsta skrefið til lausnar er að horfast í augu við stöðuna
(APK; SDÞ).
Hættan liggur í stafræna hluta málsins (ER). „Þó ég vilji svo sannarlega ekki gera lítið úr
áhrifum stafrænna þátta á framtíð íslenskunnar þá eru það ekki ísskáparnir sem verða stór
vandamálið, ég held að afdrif íslenskunnar snúi alltaf að okkur. Það erum við sem eigum þetta
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tungumál sem getum gert eitthvað, breytt einhverju“ (SDÞ). Niðurstöður rannsóknarinnar og
niðurstöður annarra rannsókna sýna að Íslendingar vilja hafa íslensku sem þjónustutungumál á
veitingastöðum sem og í annarri verslun og þjónustu (APK; ER; SDÞ). Það er meðbyr með
þessari afstöðu í dag (APK). Aftur á móti þá er mjög alvarlegt fyrir íslenskuna og sýnir ekki
mikla samfélagslegaábyrgð þegar vinnuveitendur gera enga kröfur um íslenskukunnáttu (APK;
ER; SDÞ). Vegna þess að sú afstaða leiðir til þess að fleiri svið geta tapast (APK; ER; SDÞ).
Samkvæmt kenningum þá er alvarlegt þegar þjóðtunga tapar sviðum eða hluta þeirra (APK;
ER; SDÞ). „Erum við tilbúin til að fórna tungumálinu til þess að græða meira“ (ER).

4.4.2.4. Stefnumörkun íslenskrar tungu
Strangt tiltekið þá gildir íslenska málstefnan „Íslenska til alls“ aðeins fyrir opinbera aðila og
lögin um íslenska tungumálið innihalda ekkert sem skyldað getur einkaaðila til að nota íslensku
eða bjóða þjónustu á íslensku eða refsað honum geri hann það ekki (APK; ER; SDÞ).
Hins vegar þá er íslenska málstefnan siðferðislega gildishlaðin að því leyti að viðbrögð
almennings sem viðskiptavinar þjónustuaðila getur jafngilt refsingu verði kröfu um notkun
íslensku ekki sinnt (APK; SDÞ). En meðan almenningur lætur sér ástandið í léttu rúmi liggja
þá er ekki um neinn ímyndarþrýsting að ræða gagnvart þjónustuveitendum (APK).
Eitt af því mikilvægast í íslensku málstefnunni er að efla íslenskuna sem annað mál íbúa með
erlent móðurmál og vera hvatning til vinnuveitenda að leyfa fólki að læra íslensku á vinnutíma
en ekki dauðþreytt á kvöldin (APK). Hvað varðar tökuorð þá koma þau og fara en munu vart
verða íslenskunni að aldurtila (ER).
Það þarf að auka rannsóknir á því hvernig nám í íslensku sem öðru mál fer fram og hver
tilgangur og markmið þess sem nemur er (APK; SDÞ). Er það til að geta talað við vinahópa eða
tengdafjölskyldu, vegna starfs á vinnustað og þá hvers konar vinnustað. Það þarf að greina
þarfir þessara ólíku hópa (APK; SDÞ). Til að ná sem bestum árangri þá þarf aðferðin að
byggjast á rannsóknum (APK; ER; SDÞ).
Það er alveg ljóst að ástandið á veitingastöðum á landsbyggðinni sýnir vott um tapað
notkunarsvið og ef allt Ísland væri á þann veg þá væri klárlega um tapað notkunarsvið að ræða
(APK; ER; SDÞ). Hvort íslenskan er notuð á veitingastöðum snýst um viðhorf þeirra sem tala
íslensku, vilja þeirra til að notað hana þar eins og annarsstaðar (SDÞ). Það ekkert einfalt að
endurheimta svið sem eru að tapast eða hafa tapast en mögulegt með réttu viðhorfi (APK; ER;
SDÞ). Stór áhrifaþáttur er ástandið á vinnumarkaði. Hættan er hins vegar sú að ef eitt svið tapast
þá falli önnur í kjölfarið, vegna þess að um leið og hætt er að tala íslensku þá eru líkur til þess
að hún verði ekki notuð aftur á sviðinu (APK; ER; SDÞ).
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5. Niðurstöður rannsóknarinnar og svör við
rannsóknaspurningum
Í þessum kafla eru tíundaðar niðurstöður þær sem komu úr úrvinnslu og greiningu
rannsóknargagna í báðum þáttum rannsóknarinnar, samleitandi sniði og skýrandi raðsniði. Svör
við rannsóknarspurningunum er jafnframt að finna í þessum kafla.
Því ber að halda til haga að rannsóknarspurningin hefur breyst frá þeirri sem lagt var upp með
í rannsóknaráætluninni og er orðin að tveim rannsóknarspurningum. Það orsakaðist að
lunganum til vegna utanaðkomandi aðstæðna svo sem skorts á viðmiðunargögnum og að
hugmyndir höfundar um aðgengi að starfsfólki veitingastaða gengu ekki upp. Hvað varðar skort
á viðmiðunargögnum þá kom í ljós að lítt er til af rannsóknum á tungumálamenningu
vinnustaða á Íslandi. Hvað varðar aðgang að starfsfólki veitingastaða þá komi í ljós að aðgengi
var vart mögulegt og rannsóknarferlið hefði krafist gríðarlegs tíma og hefði kostað fúlgur fjár
á mælikvarða höfundar. En það er hins vegar kitlandi að fara þá vegferð síðar.

5.1.

Niðurstöður rannsókna samleitandi sniðs

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum samleitandi sniðs, fyrst koma niðurstöður hvorrar
rannsóknar sniðsins fyrir sig og síðan í kjölfarið kemur niðurstaða samleitandi sniðs og svör
við rannsóknarspurningu þess.
Rannsóknarspurning samleitandi sniðs:
Er samsvörun á milli þess á hvaða tungumáli Íslendingar fá þjónustu á íslenskum
veitingastöðum og hversu miklu máli það skiptir Íslendinga að hafa íslensku sem
þjónustutungumál á veitingastöðum?

5.1.1.

Samantekin niðurstaða eigindlegrar rannsóknar

Niðurstaða eigindlegu rannsóknar samleitandi sniðs er í stuttu máli sú: Að íslenska er
afgreiðslu-

og

þjónustutungumál

fyrir

Íslendinga

á

höfuðborgarsvæðinu

nema

í

undantekningartilfellum og enska er afgreiðslu- og þjónustutungumál fyrir aðra. Á
landsbyggðinni er enska jafnan aðal afgreiðslu- og þjónustutungumál fyrir alla. Eintyngdir
Íslendingar fá þó oftast nær afgreiðslu frá íslenskumælandi framlínu- eða baksviðsstarfsfólki,
undantekningarnar eru ef það er ekki tiltækt. Á landsbyggðinni var meira um að reynt væri að
stýra framlínunni, sé þess kostur, eftir móðurmáli viðskiptavina óháð tungumáli þeirra til að
skapa góða upplifun. Helsti áhrifavaldur þessarar stöðu er skortur á íslenskumælandi starfsfólki.
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5.1.2.

Samantekin niðurstaða megindlegrar rannsóknar

Niðurstaða megindlegu rannsóknar samleitandi sniðs er í stuttu máli sú að verulegur meirihluti
Íslendinga, 65%, segir í október 2018 að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að
fá þjónustuna á íslensku í veitingastöðum. Þeim mun meira skiptir íslenskan máli sem aldurinn
er hærri og menntunin minni, búseta á landsbyggðinni skiptir meira máli fyrir þjónustu á
íslensku á veitingastöðum en búseta á höfuðborgarsvæðinu.

5.1.3.

Niðurstaða og svar við rannsóknarspurningu samleitandi
sniðs

Það er samræmi á milli þess á hvaða tungumáli veitingastaðir á höfuðborgarsvæðinu þjónusta
Íslendinga og hversu miklu máli það skiptir Íslendinga búsetta á höfuðborgarsvæðinu að hafa
íslensku sem þjónustutungumál veitingastaða. Þjónustan er veitt á íslensku, sé þess nokkur
kostur og 57,6% Íslendinga sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu finnst skipta frekar miklu,
mjög miklu eða öllu máli að fá íslenska þjónustu á veitingastöðum. En 24,7% Íslendinga á
höfuðborgarsvæðinu finnst það skipta frekar litlu, mjög litlu eða engu máli. Hér fer
þjónustuhönd veitingastaðanna saman við hug Íslendinga.
Það er ekki samræmi á milli þessa á hvaða tungumáli veitingastaðir á landsbyggðinni þjónusta
Íslendinga og hversu miklu máli það skiptir Íslendinga búsetta á landsbyggðinni að hafa
íslensku sem þjónustutungumál veitingastaða. Þjónustan er jafnan veitt á ensku, en eintyngdir
Íslendingar fá sértæka íslenska þjónustu, á meðan 78% Íslendinga sem búsettir eru á
landsbyggðinni finnst skipta frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á
veitingastöðum en einungis 10,2% finnst það skipta frekar litlu, mjög litlu eða engu máli.
Þjónustuhönd veitingastaða á landsbyggðinni stefnir annað en hugur Íslendinga stendur til hvað
varðar notkun íslenskunnar sem afgreiðslu- og þjónustutungumáls fyrir þá.
Það

er

mismunandi

milli

höfuðborgarsvæðisins

og

landsbyggðarinnar

hvort

þjónustutungumálið sem Íslendingar fá er íslenska eða enska. En það skiptir samt 65%
Íslendinga frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum
landsins. Aftur á móti segja 19% Íslendinga að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli.
Þetta er sambærilegt við bráðabirgðaniðurstöður í rannsókn Molicodilaco, sjá kafla 2.2.2.
Rannsóknarspurning samleitandi sniðs var: Er samsvörun á milli þess á hvaða tungumáli
Íslendingar fá þjónustu á íslenskum veitingastöðum og hversu miklu máli það skiptir Íslendinga
að hafa íslensku sem þjónustutungumál á veitingastöðum?
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Svarið við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs er því já fyrir höfuðborgarsvæðið, þar er
samsvörun. En nei fyrir landsbyggðina, þar er ekki svörun. Svarið fyrir Ísland er ei einhlítt, þar
sem þjónustutungumál fyrir Íslendinga er ekki það sama alls staðar á landinu á meðan afstaða
Íslendinga til að fá þjónustu á íslensku er hin sama á öllu landinu, þó hún sé mismunandi mikið
afgerandi þegar litið er á höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina sitt í hvoru lagi.

5.2.

Niðurstöður rannsókna skýrandi raðsniðs

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum skýrandi raðsniðs, fyrst koma niðurstöður megindlegu
rannsóknar sniðsins og síðan í kjölfarið kemur niðurstaða skýrandi raðsniðs og svör við
rannsóknarspurningu þess.
Rannsóknarspurning skýrandi raðsniðs
Hvaða utanaðkomandi áhrif, snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða í íslensku
samfélagi, þættir íslensks samfélags og innviða þess og atriði í stefnumörkun íslenskrar
tungu, geta helst skýrt niðurstöður rannsóknarspurningar samleitandi sniðs?

5.2.1.

Samantekin niðurstaða megindlegrar rannsóknar

Rannsóknargögnin sýna að það er eindregin svörun við því hvaða tungumál Íslendingar vilja
hafa sem þjónustutungumál á veitingastöðum. Verulegur meirihluti, 65%, Íslendinga segir að
það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum.
En hvaða þjónustutungumál veitingastaðir bjóða Íslendingum uppá er mismunandi, samkvæmt
rannsókninni þá er meginþorrinn íslenska á höfuðborgarsvæðinu og enska á landsbyggðinni.
Það er því ekki samsvörun fyrir allt landið þó um slíkt sé að ræða á höfuðborgarsvæðinu.
Svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs rannsóknarinnar
Höfuðborgarsvæðið
Landsbyggðin
Ísland
Er íslenska
Nei, enska alla jafna
Já, íslenska ef þess
Misvísandi
aðalþjónustutungumál fyrir
en íslenska oftast fyrir
er nokkur kostur
svar
Íslendinga á veitingastöðum
eintyngda Íslendinga
Hvað þjónustutungumál vilja
Íslensku 58%
Íslensku 78%
Íslensku 65%
Íslendingar fá á veitingastöðum
Samsvörun
Já
Nei
Ei einhlítt
Tafla 2 Svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs

5.2.2.

Niðurstaða og svar við rannsóknarspurningu skýrandi
raðsniðs

Rannsóknarspurning skýrandi raðsniðs var: Hvaða utanaðkomandi áhrif, snertifletir íbúa og
stjórnenda veitingastaða í íslensku samfélagi, þættir íslensks samfélags og innviða þess og
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atriði í stefnumörkun íslenskrar tungu, geta helst skýrt niðurstöður rannsóknarspurningar
samleitandi sniðs?
Utanaðkomandi atriði sem helst geta skýrt niðurstöður samleitandi sniðs eru:
•

Skortur á íslenskumælandi starfsfólki, vegna þenslu, leiðir til aðflutnings á vinnuafli.

•

Erlendu starfsfólki er ekki gert að læra starfstengda íslensku.

•

Fjöldi erlends starfsfólks er gríðarlega mikill og ónóg úrræði til íslenskunáms.

Snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða sem helst geta skýrt niðurstöður samleitandi sniðs
eru:
•

Boltinn liggur hjá stjórnendum, sumir þeirra falla frá kröfum um starfstengda
íslenskukunnáttu vegna skorts á starfsfólki. Þeir þyrftu að vera með starfstengt
íslenskunám á vinnutíma sem hluta af starfsþjálfun.

•

Íslendingar vilja þjónustu á íslensku, meiri samfélagslega hvatningu vantar til
stjórnenda og samfélagsábyrgð skortir hjá hluta þeirra.

•

Ofmetin enskukunnátta Íslendinga og óvani að tala íslensku við aðra en innfædda leiðir
til þess að Íslendingar skipta of fljótt yfir í ensku.

•

Afdrif íslenskunnar munu alltaf snúast um hvort Íslendingar og, eins og hér um ræðir,
stjórnendur veitingastaða raunverulega vilja nota hana eða ekki.

Þættir íslensks samfélags og innviða þess sem helst geta skýrt niðurstöður samleitandi sniðs
eru:
•

Á meðan almenningur lætur sér ástandið í léttu rúmi liggja þá er ekki um neinn
ímyndarþrýsting að ræða gagnvart þjónustuaðilum um þjónustu á íslensku.

•

Það auðveldar ekki úrlausnina að saman fer skortur á kennurum sem hafa fagþekkingu
til að kenna íslensku sem annað mál og gríðarleg aukning á fjölda innflytjenda.

•

Það er áríðandi að allir sem búa á Íslandi þekki rétt sinn og geti nýtt sér upplýsingar um
samfélagslega þjónustu og úrræði. Þess vegna er mikilvægt að kunna íslensku.

•

Allir verða að hafa eitthvert tungumál, það er ekki bara til tjáskipta heldur einnig tæki
til að hugsa á og læra. Það er erfið staða að vera hálftyngdur og getur skapað hættulegar
aðstæður.
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Atriði í stefnumörkun íslenskrar tungu sem helst geta skýrt niðurstöður samleitandi sniðs eru:
•

Íslensk málstefna nær óbeint til einkaaðila og gerir ekki beint kröfur til þeirra.

•

Það þarf frekari rannsóknir á hvernig nám á íslensku sem annað mál fer fram.

•

Íslenska er aðaltungumál landsins, önnur tungumál deyja ekki þó innflytjendur læri
íslensku. En Ísland er eina vígi íslenskunnar.

•

„Á móðurmálinu getur hver og einn sagt það sem hann vill segja en á erlendu máli
aðeins það sem hann kann að segja“ samanber Íslensku til alls.

5.3.

Samandregin heildarniðurstaða rannsóknarinnar

Í rannsókninni kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga, 65%, vill fá þjónustu á
íslensku á veitingastöðum. Sambærilegt við aðrar álíka rannsókn. Þeim mun eldri og minna
menntaður sem Íslendingurinn er þeim mun einarðari eru kröfurnar um íslenska þjónustu á
veitingastöðum.
Sökum skorts á íslenskumælandi vinnuafli á íslenskum vinnumarkaði þá slá veitingastaðir á
landsbyggðinni af kröfum um íslenskukunnáttu framlínustarfsfólks, þó þeir telji þær æskilegar.
Veitingstaðir á höfuðborgarsvæðinu gera kröfur um íslenskukunnáttu starfsfólks og hafa
framlínuna íslenskumælandi sé þess nokkur kostur.
Boltinn liggur meðal annars hjá stjórnendum veitingastaða. Það er þeirra að gera kröfur um
íslenskukunnáttu ásamt því að leggja metnað sinn í að leyfa erlendu starfsfólki að læra hagnýta
og starfstengda íslensku á vinnutíma og hafa námskeiðin sem hluta af starfsþjálfun og inni á
vaktatöflu. Það er meðal annars hlutverk samfélagsins að kennslulega fagþekking sé til staðar.
Það er mjög alvarlegt fyrir íslenskuna og sýnir ekki mikla samfélagslegaábyrgð gagnvart henni
þegar stjórnendur veitingastaða slá af kröfum um íslenskukunnáttu, sú afstaða getur leitt til þess
að notkunarsvið tapast frekar.
Þrátt fyrir að ferðamenn sem koma til landsins, til að upplifa náttúru og menningu þess, geri
flestir ráð fyrir að geta talað ensku við starfsfólk veitingastaða þá þarf ekki að slá af kröfum um
íslenskukunnáttu þess og að skilti á Íslandi séu með íslensku sem aðalmál.
Það á ekkert að hlaupa með það í felur að íslenska sé aðaltungumálið á Íslandi og þjóðtunga
Íslands. Önnur tungumál deyja ekki þó innflytjendum sé kennd íslenska, aftur á móti þá er
Ísland eina vígi íslenskunnar í heiminum.
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Íslendingar eru ekki nægilega vel undirbúnir fyrir þann fjölda erlends starfsfólks sem um ræðir
hvað varðar kennslu í íslensku. Efla þarf rannsóknir á því hvernig kenna á íslensku sem annað
mál og á hvaða hátt málið lærist. Skortur er á kennurum sem geta kennt íslensku sem annað
mál.
Það ætti því að vera keppikefli veitingastaða að koma til mót við eindreginn vilja Íslendinga til
að tryggja jákvæða upplifun þeirra sem viðskiptavina. Sérstaklega í ljósi þess að Íslendingar
fara á íslenska veitingastaði allan ársins hring og þar er kristaltært að Íslendingar vilja fá
íslenska þjónustu á veitingastöðum. Eina leiðin til að þjónusta Íslendinga á íslensku á
veitingstöðum er að starfsfólkið kunni þjóðtungu Íslendinga að því marki sem starfið krefst.
Þrátt fyrir að lög um íslensk tungu og íslensk málstefna leggi ei stein í götu þeirra þjónustuaðila
á Íslandi sem bjóða Íslendingum ekki upp á þjónustu á íslensku, þá er hægt að ganga að því sem
vísu að Íslendingar séu upp til hópa ekki ánægðir með það. Mjög líklegt er að þeir beini
viðskiptum sínum annað án þess að hafa hátt um það.
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6. Umræður um niðurstöður rannsóknarinnar
Hér á eftir eru umræður um báða þætti rannsóknarinnar, samleitandi snið og skýrandi raðsnið,
og þær rannsóknir sem þættirnir byggðust á.

6.1.

Umræður um niðurstöður rannsókna samleitandi sniðs

Hér á eftir verða umræður um niðurstöður samleitandi sniðs, fyrst koma umræður um
niðurstöður hvorrar rannsóknar sniðsins fyrir sig og síðan í kjölfarið umræða um niðurstöður
samleitandi sniðs.

6.1.1.

Umræður um niðurstöðu eigindlegrar rannsóknar

Eigindlegi hlutinn var í formi opinna djúp viðtala við þrjá stjórnendur veitingastaða til að fá
þeirra hlið á aðstæður hvað varðar þjónustutungumál veitingastaða á Íslandi. Þessir aðilar reka
stóra, meðalstóra og smáa veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi og Norðurlandi
vestra.
Feiknar mikil skortur er á starfsfólki í ferðaþjónustu í kjölfar gríðarlegrar fjölgunar ferðamanna.
Ár eftir ár yfir 20% fjölgun, á tímabilinu frá 2013-2018, samanber kafla 2.12, bjó til mikla
þenslu á íslenskum vinnumarkaði. Þenslan varð til þess að íslenskur vinnumarkaður þarfnaðist
meira starfsfólks en til var á honum, þörfinni var mætt með erlendu starfsfólk. Afleiðingin var
að hlutfall íslenskumælandi starfsfólks veitingastaða minnkaði sem og fjölmargra annarra
starfssviða, samanber súlurit 2, 3 og 4 ásamt umfjöllun í köflum 2.9.1, 2.9.2 og 2.10 um hlutfall
starfandi innflytjenda, fjölgun innflytjenda í veitinga- og gististaðarekstri og fjölgun
innflytjenda. Þekktur fylgifiskur þenslu á Íslandi er að Íslendingar verða minna ginnkeyptir
fyrir að vinna vaktavinnu en sæktust aftur á móti eftir „fínni“ störfum með hefðbundnum
dagvinnutíma sem „krefðust ekki handþvottar fyrir heimferð“. Sömu förunautar þenslu og
komu fram árin 2006, 2007 og 2008. Milli áranna 2009 og 2015 var staðan þveröfug enda engin
þensla á vinnumarkaði og Íslendingar voru sólgnir í þá vinnu sem var í boði.
Þenslan hefur komið misjafnt niður á veitingastöðum eftir landfræðilegri stöðu þeirra.
Landsbyggðinni annars vegar og höfuðborgarsvæðinu hins vegar. Veitingastaðir á
landsbyggðinni fóru ekki varhluta af þenslunni og enduðu í þeirri stöðu að vera nánast
einvörðungu mannaðir erlendu starfsfólki vegna skorts á Íslendingum til þessara starfa. Þeir
geta þar af leiðandi ekki haldið í kröfuna um íslenskukunnáttu og hafa sætt sig við þá stöðu að
enska sé þjónustutungumál númer eitt. Þar af leiðandi, samkvæmt rannsókninni, er enska
þjónustutungumál

veitingastaða

á

landsbyggðinni.
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Íslenska

er

sjaldnast

meðal

þjónustutungumála framlínufólks þeirra, en reynt að eiga einhvern baksviðs á hverri vakt til að
bjarga málunum fyrir eintyngda Íslendinga. Hér má gera því skóna að staða íslenskunnar á
veitingastöðum á landsbyggðinni sé hrópandi einkenni „tapaðrar virkni“ eins og hún er
skilgrein í grein András Kornai, Stafrænn tungumáladauði, samanber umfjöllun í kafla 2.5.1.
Veitingastaðir á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki eins mikið orðið fyrir barðinu á þenslunni og
hafa einnig aðgang að fjölmennari og fjölbreyttari vinnumarkaði, svo sem íslensku framhaldsog háskólafólki, nokkuð sem aðeins stærstu samfélög á landsbyggðinni hafa. Þar af leiðandi er
íslenska þjónustutungumál veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu, sé þess nokkur kostur. Eins og
einn viðmælandi orðaði það: „ ... heppilegt að fólk hafi tök á íslenskunni og tali íslensku þar
sem við viljum náttúrulega geta boðið okkar viðskiptavinum upp á að íslenska sé töluð við
íslenska viðskiptavini. Íslenska er fyrsti kosturinn.“ Veitingastaðir á höfuðborgarsvæðinu hafa
þá sýn að íslenska sé þjónustutungumál númer eitt. En fyrir þá er við ramman reip að draga því
sífellt fjölgar hlutfallslega erlendu starfsfólki þeirra. Samanber súlurit 2 og 4 og umfjöllun í
köflum 2.9.1, 2.9.2 og 2.10 má leiða að því líkum að stutt sé í að innflytjendur verði yfir
helmingur starfsfólks á veitinga- og gististöðum á Íslandi.
Veitingastaðirnir eru ekki með neina málstefnu, að minnsta kosti ekki í þeim skilningi sem
íslenska málstefnan Íslenska til alls fjallar um, samanber umfjöllun í kafla 2.7. Í málstefnunni
kemur fram hvatning til fyrirtækja að taka upp málstefnu. Hvað varðar möguleika erlends
starfsfólk til að læra íslensku, samkvæmt íslensku málstefnunni, þá er markmiðin hennar að
tryggja lagalegan rétt íbúa á Íslandi, jafnt íslenskra sem erlendra ríkisborgara, til kennslu í
íslensku. En í því sambandi þurfa allir að spila með, atvinnurekendur, erlenda starfsfólkið,
innflytjendur, Íslendingar og opinbert fjármagn.
Hvað varðar fjármagn er umfjöllum í kafla 2.4.2.1 um grein Gauta Kristmannssonar, Málar
íslensk málstefna málið út í horn, gott dæmi. Gauti endar grein sína á að segja að þrátt fyrir allt
og allt þá sé stóra vandamálið að það vanti fjármagn, ákvarðanir og athafnir sem skili árangri
og flestar stjórnvaldsákvarðanir hefðu aðeins verið táknrænar og með þröngt sjónarhorn.
Hvað varðar Íslendinga þá kemur Þóra Björk Hjartardóttir inn á það í grein sinni Íslenska í
breyttu málaumhverfi, sjá umfjöllun í kafla 2.4.2.2, hún segir að innfæddir Íslendingar þurfi að
verða umburðarlyndari í garð talaðrar íslensku og horfa á viljann fyrir verkið. Það er
nauðsynlegt að innflytjendur fái öfluga íslenskukennslu til þess að verða virkari þátttakendur í
íslensku samfélagi og þeim séu veitt tækifæri til að nota íslenskuna, „ ... þótt þeir tali ekki alveg
kórrétta eða lýtalausa íslensku ...“.
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Hvað varðar Íslendinga þá kemur Þóra Björk Hjartardóttir inn á það í grein sinni Íslenska í
breyttu málaumhverfi, sjá umfjöllun í kafla 2.4.2.2, hún segir að innfæddir Íslendingar þurfi að
verða umburðarlyndari í garð talaðrar íslensku og horfa á viljann fyrir verkið. Það er
nauðsynlegt að innflytjendur fái öfluga íslenskukennslu til þess að verða virkari þátttakendur í
íslensku samfélagi og þeim séu veitt tækifæri til að nota íslenskuna, „ ... þótt þeir tali ekki alveg
kórrétta eða lýtalausa íslensku ...“.
Það að fá tækifæri til að nota íslenskuna stemmir við umfjallanir í kafla 2.3 og undirköflum,
samanber orð Úlfars Bragasonar árið 2000: „Fjölmargir innflytjendur, útlendingar sem eru hér
um skamman tíma og námsmenn við Háskóla Íslands segja þá sögu að mjög erfitt sé að nota
kunnáttu sína í tungumálinu því að Íslendingar telji sig svo góða í ensku að þeir vilji nota þá
þekkingu sína á alla erlenda menn, jafnvel þá sem skilji minna í ensku en íslensku.“
Hvað varðar atvinnurekendur þá kom fram í rannsókninni að veitingastaðir hefðu verið með
starfskraft í vinnu við að kenna starfsmönnum íslensku árin 2007, 2008 og 2009. Hér er
greinilega sóknarfæri í ætt við það sem Gauti bendir á, en hluti af úrlausnarefninu er að partur
af erlenda starfsfólkinu sem kemur til Íslands ætlar aðeins að stoppa stutt, þrjá til tólf mánuði,
og sér því ekki ávinningin af því að læra íslensku. En mögulega gæti það aflað sér
lágmarksskilnings á Íslensku áður en það kemur gengum Netið og myndbönd, samanber
umfjöllun í köflum 2.3.3 og 2.3.4 sem fjalla um möguleika innflytjenda til að læra íslensku og
ávinninginn af því. Jafnframt er gott að hafa það í huga að ef innflytjendur ætla að gerast
íslenskir ríkisborgara þá þurfa þeir að standast íslenskupróf yfir umsækjendur um
ríkisborgararétt, sjá umfjöllun kafla 2.3.4.
Þörf atvinnulífsins fyrir starfsfólk virðist verða öllu þessu yfirsterkari, en lykillinn að
happadrjúgu lífi í nýju landi er að skilja og geta gert sig skiljanleg á máli innfæddra.
Úrlausnarefnið liggur verulega mikið í höndum innfæddra Íslendingar, eins og fram kemur í
íslensku málstefnunni. Ofan á ágang enskunnar bætist það álit innfæddra, Íslendinga, að færni
þeirra sé slík, þvílíkt mikil, í enskri tungu að það þjóni vart tilgangi fyrir innflytjendur að læra
íslensku vegna þess að ensku sé hægt að nota hvar sem er á Íslandi (Íslenska til alls, 2009, bls.
97). En enskukunnátta erlends starfsfólk færir það ekki nær öðrum Íslendingum en þeim sem
tala við þá ensku og færir þeim ekki upplýsingar sem lögboðið er að séu á íslensku. Samanber
lög um íslensku sem þjóðtungu Íslendinga og opinbert tungumál á Íslandi, sjá umfjöllun í kafla
2.6 og undirköflum.
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6.1.2.

Umræður um niðurstöðu megindlegrar rannsóknar

Megindlega rannsókn höfundar var í formi einnar spurningar um afstöðu Íslendinga til íslensku
sem afgreiðslu- og þjónustutungumáls á veitingarstöðum á Íslandi, í Þjóðmálakönnun
Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands í október 2018. Spurt var: Þegar þú ferð á veitingastaði
á Íslandi, hversu miklu eða litlu máli skiptir það þig að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali
íslensku? Niðurstöður eru meðal annars greindar eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og starfi, sjá
nánar í kafla 4.1.2 svo sem framkvæmd, úrtak, svörun, vigtun og fleiru.
Þegar þetta er skrifað, í október 2018, þá er afstaða Íslendinga sú að yfirgnæfandi meirihluti
þeirra, 65%, segir að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá afgreiðslu- og
þjónustu á íslensku. Aðeins 19% segja að það skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu máli og
16% halla sér að hvorugri hliðinni. Þessar niðurstöður samsvara bráðabirgðaniðurstöðum
spurningar af svipuðum eða sama toga úr Netkönnun rannsóknar um málsambýli íslensku og
ensku sem fjallað er um í kafla 2.2.2. Þar kemur fram að 74% voru frekar sammála eða alveg
sammála því að allir starfsmenn í þjónustu á Íslandi ættu að geta tjáð sig á íslensku, 14% sögðu
hvorki

né

og

11%

voru

frekar

ósammála

eða

alveg

ósammála

því.

Þessar

bráðabirgðaniðurstöður hafa ekki verið rýndar eða flokkaðar nánar eftir bakgrunni.
Ef skoðuð er afstaða höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar sitt í hvoru lagi, samkvæmt
rannsókn höfundar, þá er hlutfallið 78% fyrir landsbyggðina og 58% fyrir höfuðborgarsvæðið
að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum.
En hlutföllin eru 10% fyrir landsbyggðina og 25% fyrir höfuðborgarsvæðið að það skipti frekar
litlu, mjög litlu eða engu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum. Á landsbyggðinni
hölluðu 12% sér að hvorugri hliðinni en á höfuðborgarsvæðinu 17%.
Mesta fylgni við svörun spurningarinnar hafði aldur viðkomandi, 28%, þeim mun eldri sem
aðilinn var þeim mun meira máli skipi að fá afgreiðslu og þjónustu á íslensku. Munur á milli
þriggja yngstu og þriggja elstu aldurshópanna var marktækur. Næstmesta fylgni hafði búseta,
25%, á höfuðborgarsvæðinu skipti íslenskan minna máli en á landsbyggðinni. Þriðja mesta
fylgni hafði menntun, 24%, þeim mun minni menntun sem þátttakandinn hafði þeim mun meira
skipti íslenskan máli.

6.1.3.

Umræður um niðurstöður samleitandi sniðs

Blandaða rannsóknaraðferðin samleitandi snið gefur þá svörun að báðar rannsóknir þess sýni
sanna mynd af rannsóknargögnum. Eigindlegi hlutinn var í formi opinna djúp viðtala við þrjá
stjórnendur veitingastaða til að fá þeirra hlið á aðstæðum hvað varðar þjónustutungumál
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veitingastaða á Íslandi. Þessir aðilar reka stóra, meðalstóra og smáa veitingastaði á
höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi og Norðurlandi vestra.
Megindlegi hlutinn var ein spurning í Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands
í október 2018 ásamt bakgrunnsupplýsingum. Spurt var: Þegar þú ferð á veitingastaði á Íslandi,
hversu miklu eða litlu máli skiptir það þig að afgreiðslu- og þjónustufólkið tali íslensku?
Rannsóknirnar tengdust á þann hátt að þær fjölluðu frá tveim sjónarmiðum um
tungumálamenningu veitingastaði á Íslandi. Annar vegar afstaða stjórnanda veitingastaða sem
bera ábyrgð á þeirri þjónustu sem viðskiptavinum er veitt og hins vegar afstaða Íslendinga um
að fá íslensku sem þjónustutungumál veitingastaða. Stækkunarglerinu var beint að íslensku sem
afgreiðslu- og þjónustutungumáli fyrir Íslendinga á íslenskum veitingarstöðum.
Þar sem niðurstaða eigindlegu rannsóknarinnar gaf tvær sviðsmyndir, sviðsmynd
höfuðborgarsvæðisins og sviðsmynd landsbyggðarinnar þá verður samanburður á þessu
rannsóknum skoðaður út frá þessum tveim sviðsmyndum. Það komu fram vísendingar í
viðtölunum um að mögulega ætti sviðsmynd höfuðborgarsvæðisins einnig við um stór samfélög
á landsbyggðinni sem hefðu innanborðs stóra framhalds- og/eða háskóla.
Sviðsmynd 1. Þegar afgreiðslu- og þjónustutungumál veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu var
borið saman við afstöðu Íslendinga á sama svæði þá leiddi samanburður samleitandi sniðs í ljós
að

niðurstöður

beggja

rannsóknanna

stefndu

í

sömu

átt.

Veitingastaðirnir

á

höfuðborgarsvæðinu sögðu að íslenska væri afgreiðslu- og þjónustutungumál fyrir Íslendinga
sé þess nokkur kostur og 57,6% Íslendinga á höfuðborgarsvæðinu sögðu að íslenska skipti
frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli sem afgreiðslu- og þjónustutungumál á veitingastöðum,
17,7% sögðu hvorki né og 24,7% sögðu að íslenskan skipti frekar litlu, mjög litlu eða engu
máli.
Sviðsmynd 2. Þegar afgreiðslu- og þjónustutungumál veitingastaða á landsbyggðinni var borin
saman við afstöðu Íslendinga á sama svæði leiddu niðurstöður rannsókna samleitandi sniðs í
ljós gagnstæða útkomu. Veitingastaðirnir á landsbyggðinni á sögðu að alla jafna væri enska
afgreiðslu- og þjónustutungumál fyrir alla nema eintyngda Íslendinga en 78,0% Íslendinga á
landsbyggðinni sögðu að íslenska skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli sem afgreiðsluog þjónustutungumál á veitingastöðum, 11,8% hvorki né og 10,2% sögðu að íslenskan skipti
frekar litlu, mjög litlu eða engu máli.
Þessar niðurstöður varðandi landsbyggðina eru athygliverðar í ljósi þess að krafa Íslendinga á
landsbyggðinni er afdráttarlausari til íslenskunnar en á höfuðborgarsvæðin á sama tíma og
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veitingastaðirnir þar bjóða alla jafn upp á ensku sem afgreiðslu- og þjónustutungumál fyrir
Íslendinga. Þetta samhengi var ekki rýnt í rannsókninni.
Það kom jafnframt fram að orsakir stöðunnar á landsbyggðinni ættu sér skýringar í þenslu á
íslenskum vinnumarkaði og skorti á íslenskumælandi starfsfólki. Skortinum hafði verið mætt
með erlendu starfsfólki og afleiðingin lýsti sér í skorti á íslenskumælandi starfsfólki. Þar af
leiðandi væru ekki góðar horfu á landsbyggðinni um að geta stefnt í sömu átt og vilji íslenskra
viðskiptavina stendur til. Jafnframt kom fram að staðan gæti versnað á höfuðborgarsvæðinu ef
heldur fram sem horfir á íslenskum vinnumarkaði.

6.2.

Umræður um niðurstöður rannsókna skýrandi raðsniðs

Hér á eftir fara umræður um niðurstöður skýrandi raðsniðs, fyrst um niðurstöður
rannsóknarspurningar samleitandi sniðs og síðan er farið í umræður um niðurstöður skýrandi
raðsniðs

6.2.1.

Umræður um niðurstöður megindlegrar rannsóknar

Megindlega rannsókn höfundar fólst í rannsókn á svari við rannsóknarspurningu samleitandi
sniðs rannsóknarinnar. Rannsóknargögnin sýna að það er eindregið svar við því hvaða tungumál
Íslendingar vilja hafa sem þjónustutungumál á veitingastöðum. Verulegur meirihluti, 65%,
Íslendinga segir að það skipti frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku
á veitingastöðum. En hvaða þjónustutungumál veitingastaðir bjóða Íslendingum uppá er
mismunandi, samkvæmt rannsókninni þá er meginþorrinn íslenska á höfuðborgarsvæðinu og
enska á landsbyggðinni. Það er því ekki samsvörun fyrir allt landið þó um slíkt sé að ræða á
höfuðborgarsvæðinu.
Svör við rannsóknarspurningu samleitandi sniðs rannsóknarinnar
Höfuðborgarsvæðið
Landsbyggðin
Ísland
Er íslenska
Nei, enska alla jafna
Já, íslenska ef þess
Misvísandi
aðalþjónustutungumál fyrir
en íslenska oftast fyrir
er nokkur kostur
svar
Íslendinga á veitingastöðum
eintyngda Íslendinga
Hvað þjónustutungumál vilja
Íslensku 58%
Íslensku 78%
Íslensku 65%
Íslendingar fá á veitingastöðum
Samsvörun
Já
Nei
Ei einhlítt
Tafla 3 Niðurstöður megindlegu rannsóknar skýrandi raðsniðs

Niðurstöðurnar sem snúa að afstöðu Íslendinga eru nánast samhljóða bráðabirgðaniðurstöðum
þeim sem koma fram í kafla 2.2.2 frá stórri rannsókn Molicodilaco. Hvað varðar notkun
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íslensku sem þjónustutungumáls fyrir Íslendinga á veitingastöðum þá kom ekki fram önnur
rannsókn en höfundar um þá stöðu.

6.2.2.

Umræður um niðurstöður skýrandi raðsniðs

Eigindlegi hlutinn var í formi opinna djúp viðtala höfundar við sérfræðinga á sviði íslenskrar
tungu. Hér eru umræður um niðurstöður skýrandi raðsniðs út frá sýn sérfræðinganna á útkomu
megindlegu rannsóknarinnar.
Rannsóknarspurning skýrandi raðsniðs var
Hvaða utanaðkomandi áhrif, snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða í íslensku
samfélagi, þættir íslensks samfélags og innviða þess og atriði í stefnumörkun íslenskrar
tungu, geta helst skýrt niðurstöður rannsóknarspurningar samleitandi sniðs?
Þau utanaðkomandi atriði sem sérfræðingar á sviði íslenskrar tungu telja að helst geti skýrt
niðurstöður samleitandi sniðs eru:
•

Skortur á íslenskumælandi vinnuafli á íslenskum vinnumarkaði vegna þenslu, honum er
mætt með erlendu starfsfólki, hluti þess er farandstarfsfólk sem stoppar í 3-12 mánuði.
Það sér ekki hag í að læra íslensku þar sem ekki er gerð krafa um það frá vinnuveitenda.

•

Veitingastöðum gengur misjafnlega að standa á kröfunni um íslenskukunnáttu. Sumir
þeirra lenda í þeirri stöðu að þurfa að falla allt að því alfarið frá henni. Á meðan aðrir
veitingastaðir geta allt að því alfarið staðið á kröfunni um íslenskukunnáttu, og síðan
eru veitingastaðir sem eru þarna á milli. Skortur á íslensku starfsfólki er sögð orsök þess
að veitingastaðir falla frá kröfum um íslenskukunnáttu.

•

Stjórnendur þurfa að gera kröfu um íslenskukunnáttu sem hæfir starfinu eða kenna
viðkomandi íslensku. Starfsfólk þarf að geta veitt Íslendingum starfstengda þjónustu á
íslensku, enda sýna niðurstöður rannsóknarinnar og aðrar rannsóknir að meirihluti
Íslendinga gera kröfu um þjónustu á íslensku.

•

Íslendingar eru ekki nægilega vel undirbúnir fyrir þennan mikla fjölda erlends
starfsfólks sem vantar kennslu í íslensku.

•

Þrátt fyrir að ferðamenn sem koma til landsins, til að upplifa náttúru og menningu þess,
geri flestir ráð fyrir að geta talað ensku við starfsfólk veitingastaða þá þarf ekki að slá
af kröfum um íslenskukunnáttu þess og að skilti á Íslandi séu með íslensku sem aðalmál.

101

Þeir snertifletir íbúa og stjórnenda veitingastaða sem sérfræðingar á sviði íslenskrar tungu
telja að helst geti skýrt niðurstöður samleitandi sniðs eru:
•

Boltinn liggur meðal annars hjá stjórnendum veitingastaða, að þeir geri kröfu um
íslenskukunnáttu og leggi metnað sinn í að leyfa erlendu starfsfólki að læra hagnýta
íslensku á vinnutíma og hafi námskeiðin sem hluta af starfsþjálfun og inni á vaktatöflu.

•

Það hefur vantað meiri hvatningu til stjórnenda veitingastaða. Vitundarvakning á borð
við hvatningarverðlaun Viðskiptaráðs Íslands um eftirtektarverða notkun á íslensku
ásamt samfélagsábyrgð fyrirtækja gæti ýtt við stjórnendum veitingastaða.

•

Samkvæmt þessari rannsókn og öðrum rannsóknum þá er kristaltært að meginþorri
Íslendinga vill hafa íslenska þjónustu á veitingastöðum.

•

Afstaða Íslendinga ætti að vera virkur ímyndarhvati fyrir stjórnendur veitingastaða.

•

Stjórnendur veitingarstaða verða að gera sér ljóst að hugmyndafræðin um þjóðtungu
Íslendinga á að koma fram á skiltum þeirra og vera mest áberandi svo sem SNYRTING
með stórum stöfum og TOILET með litlum stöfum.

•

Íslendingar ofmeta enskukunnáttu sína, samkvæmt rannsóknum samanber kafla 2.2.4.
og 2.2.5. Stutt fjölmenningarsaga þeirra leiðir til þess að þeir eru fljótir að skipta yfir í
ensku sé samtal á íslensku stirt. Íslendingar eiga að gefa viðmælandanum tækifæri, hann
þarfnast þess.

•

Sérkennilega staða! Erlendu starfsfólki sem kemur til Íslands og kann ekki ensku eða
íslensku er kennd enska til þess að Íslendingar geti talað við það. Hér er eitthvað
öfugsnúið í gangi líklegast tengt ofmati á enskukunnáttu og vanmati á íslenskukunnáttu,
móðurmáli, Íslendinga ásamt innprentaðri ímynd þeirra að „íslenska sé svo erfið“.

•

Yngsti aldurshópur rannsóknarinnar 18-25 ára, hefur aðra málafstöðu, lítur á allan
heiminn sem sinn og þykir ekki tiltökumál að nota ensku á Íslandi. Aðilar hópsins eru
heimsborgarar og hlynntir því að enska sé samskiptatungumál. Gæti mögulega einnig
verið tengt afstöðu stráka í hópnum og sjálfsmynd þeirra um að þeir séu slakir í íslensku.

•

Afdrif íslenskunnar á veitingastöðum mun alltaf snúast um hvort Íslendingar og
stjórnendur veitingastaða raunverulega vilji nota hana eða ekki.

•

Það ætti því að vera keppikefli veitingastaða að koma til mót við eindreginn vilja
Íslendinga til að tryggja jákvæða upplifun þeirra sem viðskiptavina. Sérstaklega í ljósi
þess að Íslendingar fara á íslenska veitingastaði allan ársins hring og þar er kristaltært
að Íslendingar vilja fá íslenska þjónustu á veitingastöðum.
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•

Eina leiðin til að þjónusta Íslendinga á íslensku á veitingstöðum er að starfsfólkið kunni
þjóðtungu Íslendinga að því marki sem starfið krefst.

Þeir þættir íslensks samfélags og innviða þess sem sérfræðingar á sviði íslenskrar tungu telja
að helst geti skýrt niðurstöður samleitandi sniðs eru:
•

Það á ekkert að hlaupa með það í felur að íslenska er aðaltungumál á Íslandi og
þjóðtunga landsins. Önnur tungumál deyja ekki þó innflytjendum sé kennd íslenska,
aftur á móti þá er Ísland eina vígi íslenskunnar í heiminum.

•

Eina leiðin til að þjónusta Íslendinga á íslensku á veitingstöðum er að allt starfsfólk
þeirra læri þjóðtungu Íslendinga. Íslendingar eru meðal viðskiptavina allt árið.

•

Allir verða að hafa eitthvert tungumál, það er ekki bara til tjáskipta heldur einnig tæki
til að hugsa á og læra. Hálftyngd staða einstaklings, ekkert móðurmál, getur leitt til þess
að viðkomandi ræður ekki við námsefni í efri hluta skólakerfisins og flosnar úr námi.
Ný saga á Íslandi en áratugagömul í Evrópu.

•

Það er áríðandi að allir sem búa á Íslandi þekki rétt sinn og geta nýtt sér upplýsingar um
samfélaglega þjónustu og úrræði. Þar afleiðandi er mikilvægt að kunna íslensku til að
hafa greiðari leið að þessum þáttum þar sem opinberar upplýsingar eru á íslensku.

•

Það má ekki sóa þeim miklu verðmætum sem innflytjendur koma með í farteskinu í
formi ótrúlega fjölbreyttra móðurmála. Með því að styrkja móðurmálið bæta íslensku
sem öðru máli þar ofaná, búa til tvítyngi, myndast fjársjóður af móðurmálum.

•

Það er skortur á kennurum sem geta kennt íslensku sem annað mál. Efla þarf menntun
og þekkingu kennara í að kenna íslensku sem annað mál, sérstaklega þeirra sem kenna
börnum og unglingum.

•

Að Íslendingar kenni innflytjendum, sem ekki kunna ensku eða íslensku, ensku til að
tala við þá í stað þess að kenna þeim íslensku tengist því hvernig Íslendingar upplifa
íslenskuna.

•

Íslendingar segja jafnvel að íslenskan sé svo erfið að það sé ekki hægt að læra hana sem
er náttúrulega rangt. Það er ávallt erfitt að læra nýtt mál, öll tungumál eru erfið ef læra
á þau sem móðurmál. „Á móðurmálinu getur hver og einn sagt það sem hann vill segja
en á erlendu máli aðeins það sem hann kann að segja“ (Íslenska til alls, 2009, bls. 54).

•

Það er mjög alvarlegt fyrir íslenskuna og sýnir ekki mikla samfélagslega ábyrgð þegar
stjórnendur veitingastaða gera litlar sem engar kröfur um íslenskukunnáttu, vegna þess
að sú afstaða leiðir til þess að notkunarsvið geta tapast.
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Þau atriði í stefnumörkun íslenskrar tungu sem sérfræðingar á sviði íslenskrar tungu telja að
helst geti skýrt niðurstöður samleitandi sniðs eru:
•

Strangt tiltekið þá gildir íslenska málstefnan Íslenska til alls aðeins fyrir opinbera aðila
og lögin um íslenska tungumálið innihalda ekkert sem skyldað getur einkaaðila til að
nota íslensku eða bjóða þjónustu á íslensku eða refsað honum geri hann það ekki.

•

Hins vegar þá er íslenska málstefnan siðferðislega gildishlaðin að því leyti að viðbrögð
almennings sem viðskiptavinir þjónustuaðila getur jafngilt refsingu verði kröfu um
notkun íslensku ekki sinnt. En á meðan almenningur lætur sér ástandið í léttu rúmi liggja
þá er ekki um neinn ímyndarþrýsting að ræða gagnvart þjónustuaðilum.

•

Eitt af því mikilvægast í íslensku málstefnunni er að efla íslenskuna sem annað mál íbúa
með erlent móðurmál og vera hvatning til vinnuveitenda um að leyfa fólki að læra
íslensku á vinnutíma en ekki dauðþreytt á kvöldin.

•

Efla þarf rannsóknir á því hvernig kenna á íslensku sem annað mál og á hvaða hátt málið
lærist. Til að ná sem bestum árangri í kennslu íslensku sem öðru máli þá þarf aðferðin
að byggjast á rannsóknum.

•

Það er alveg ljóst að ástandið á veitingastöðum á landsbyggðinni sýnir vott um tapað
notkunarsvið. Ef allt Ísland væri á þann veg þá væri klárlega um tapað notkunarsvið að
ræða.

•

Hvort íslenskan er notuð á veitingastöðum snýst um viðhorf þeirra sem tala íslensku og
vilja þeirra til að notað hana þar eins og annarsstaðar.
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7. Ályktanir
Út frá rannsókninni í heild sinni má draga nokkrar ályktanir, þær helstu eru:
•

Það er kristaltært að Íslendingar vilja hafa íslensku sem þjónustutungumál á
veitingastöðum og jafnframt víðar í þjónustu á Íslandi samanber aðra rannsókn.
o Samkvæmt rannsókninni má alhæfa með 95% vissu að það skiptir 65%
Íslendinga frekar miklu, mjög miklu eða öllu máli að þeir fái þjónustu á íslensku
á veitingastöðum landsins. Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar Molicodilaco
staðfesta það.

•

Staða íslenskunnar sem þjónustutungumáls fyrir Íslendinga á veitingstöðum fer
hnignandi um þessar mundir, haustið 2018.
o Helstu ástæður þess eru að þensla á vinnumarkaði innanlands hefur skapað tóm
á íslenskum vinnumarkaði sem fyllt hefur verið upp með erlendu starfsfólki á
öllum sviðum samfélagsins, þar með talið veitingastöðum. Hluti þessa erlenda
starfsfólks er í raun farandstarfsfólk sem stoppar stuttan tíma og því lítill
ávinningur fyrir það að læra íslensku. Sérstaklega í ljósi þess að hluti
veitingastaða krefst þess ekki að starfsfólk hafi yfir að ráða starfstengdri
íslenskukunnáttu. Þess vegna liggur boltinn að hluta til hjá stjórnendum
veitingastaða að gera kröfu um íslenskukunnáttu eða vera með starfstengt
íslenskunám sem hluta af starfsþjálfun starfsfólks sem ekki kann íslensku.

•

Það er ekkert samkvæmt lögum sem skyldar einkaaðila á Íslandi til að veita þjónustu á
íslensku og engar refsingar bjóði þeir ekki upp á þjónustu á íslensku. Því höfðar íslenska
málstefnan aðeins til þeirra á samfélags- og siðferðislegum nótum.
o Þar af leiðandi er það undir hverjum og einum stjórnanda komið hvort þjónusta
er veitt á íslensku. Hins vegar ættu niðurstöður um vilja Íslendinga að vera
hvatning til að koma til móts við þá, þeir koma allt árið á veitingastaði á Íslandi
og eru að öllum líkindum lítt árstíðabundnir viðskiptavinir.

•

Það er skortur á þekkingu og rannsóknum á því að kenna íslensku sem annað mál,
jafnframt þá skortir kennarar sem geta kennt íslensku sem annað mál.
o Að hafa málkennd er þungamiðjan í því að kenna og læra tungumál. Þeim sem
skortir málkenndina, hafa málið ekki sem móðurmál, þarf að kenna á allt annan
hátt heldur en þeim sem hafa málkennd. Þar af leiðandi þarf allt aðra menntun
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og um leið aðra þekkingu til þess að geta kennt þeim sem ekki hafa málkennd.
Lítið hefur verið um rannsóknir í þessa veru á Íslandi og þær þarf að efla.
Út frá einstökum liðum rannsóknarinnar þá má draga nokkrar ályktanir, þær helstu eru:
•

Eftir því sem menntun Íslendinga er minni og aldurinn hærri þeim mun meiri kröfur
gera þeir til þess að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum landsins.
o Leiða má að því líkum að minni þekking og færni í erlendum málum spili þar
inn í.

•

Það eru mun minni líkur á að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum á landsbyggðinni
heldur en á höfuðborgarsvæðinu.
o Erfiðara aðgengi að íslenskumælandi starfsfólki á landsbyggðinni er talin helsta
ástæðan ásamt fjölda af erlendu farandstarfsfólki sem stoppar stutt við.

•

Verulegar líkur er á því að eintyngdur Íslendingur fái ekki vinnu sem
framlínustarfsmaður á veitingastöðum á landsbyggðinni ef valið stendur á milli hans og
einstaklings sem talar aðeins ensku.
o Hér er líkleg skýring að stjórnendur veitingastaða horfi of fast á erlenda
ferðamenn og hafi ekki nægar upplýsingar um afstöðu Íslendinga til að koma til
móts við þeirra afstöðu.

•

Þær ranghugmyndir virðast vera á sveimi meðal Íslendinga að þeir séu upp til hópa svo
góðir í ensku að þeir kenna innflytjendum frekar ensku en móðurmál sitt, íslensku, kunni
innflytjandinn hvorki íslensku né ensku. Þetta gerist þrátt fyrir að opinbert tungumál
Íslands sé íslenska og allar upplýsingar um samfélagslega þjónustu og úrræði eru á
íslensku.
o Rannsóknir hafa leitt hið gagnstæða í ljós. Eins og segir í Íslensku til alls „Á
móðurmálinu getur hver og einn sagt það sem hann vill segja en á erlendu máli
aðeins það sem hann kann að segja“
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8. Lokaorð
Vegferð rannsóknarinnar
Rannsóknin reyndist snúnari en gert hafði verið ráð fyrir og farartálmar urðu á vegi höfundar.
Hluti af upphaflegu rannsóknaráætluninni reyndist óvinnandi vígi á þessum knappa tíma, þess
vegna var brugðið út frá henni í nokkrum atriðum. Næg orka og áhugi var alltaf til staðar og
eftir stefnubreytinguna var tekin ákvörðun um að leggjast fastar á árarnar til að ná fyrirheitna
landinu.
Rannsóknin tók land mjög nærri þeim stað sem langt var upp með að lenda. En landslag,
landsgæði og veðurfar varð allt annað en rannsakandi hafði gert sér í hugalund. Fyrir vikið þá
varð rannsóknin skemmtilegri og enn meira gefandi en efni stóðu til.
Rannsóknin
Viðtölin við stjórnendur veitingastaða voru virkilega athygliverð og mikið af fróðleik,
sérstaklega hjá þeim sem hafði verið lengst í greininni. Sömuleiðis voru viðtölin við
sérfræðinga á svið íslenskrar tungu fræðandi og gáfu nýja sýn á þau úrlausnarefni sem
Íslendingar standa frammi fyrir til að tryggja áframhaldandi líf íslenskrar tungu.
Útkoma spurningarinnar sem keypti var í Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar kom vægast
sagt á óvart og yljaði markaðshugsun um hjartaræturnar. Getur verið að stjórnendur
veitingastaða, þá sérstaklega á landsbyggðinni, séu að fórna tungumálinu fyrir erlendan
gjaldeyri eins og einn viðmælandinn komst að orði. Eða er staðan sú að þeir hafa gleymt því að
Íslendingar fara einnig á íslenska veitingastaði allan ársins hring.
Niðurstöður rannsóknarinnar í heild komu á óvart, ekki hefði verið hægt að gera sér þær í
hugalund fyrirfram. Sömuleiðis að það sé á enga hátt sambærilegt að kenna innfæddum
Íslendingum íslensku og innflytjendum sem ekki hafa málkennd Íslendinga. Jafnframt að
skortur sé á kennurum með þá þekkingu og menntun.
Það má telja líklegt að sumir stjórnendur veitingastaða á Íslandi hafi ekki nægar upplýsingar
um hversu miklu máli það skiptir Íslendinga að fá þjónustu á íslensku.
Lærdómur höfundar af rannsókninni
Höfundur lærði margfalt meira af rannsókninni heldur hann hafði gert sér í hugalund og meira
um samhengi þeirra þátta sem rannsakaðir voru og áhrif þeirra á íslenskrar tungu. Sérstaklega
var áhugavert að kynna sér málstefnur Norðurlanda og tungumál ásamt tveim atriðum sem
tengjast þeim. Annað atriðið er að ef einstaklingur missir móðurmálið án þess að öðlast annað
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þá missir hann á vissan hátt möguleikann til að eiga fulla hugsun, læra og tjá sínar innstu
tilfinningar, eins og segir í Íslenska til alls, bls. 54 „Á móðurmálinu getur hver og einn sagt það
sem hann vill segja en á erlendu máli aðeins það sem hann kann að segja“ Hitt atriðið er sú
staðreynd að innflytjendur á Íslandi búa yfir fjársjóði í formi móðurmálsþekkingar sem vart er
til hjá innfæddum Íslendingum og því er mikilvægt að innflytjendur fái að læra íslensku sem
annað mál ásamt því að þróa og læra sitt móðurmál til að verða tvítyngdir.
Mögulegar framhaldsrannsóknir
Það væri áhugavert rannsóknarefni af kanna hvað ræður afstöðu Íslendinga til þess hvort þeir
vilji fá íslenska þjónustu á veitingarstöðum. Sérstaklega í ljósi þess að á landsbyggðinni er meiri
krafa um íslensku en á höfuðborgarsvæðinu. En í þessari rannsókn var ekki spurt um hvað réði
þessari afstöðu og því ekki hægt að ganga út frá neinu vísu þar um. Hér er komið tilvalið
rannsóknarefni fyrir framhaldsrannsókn. Svo sem hvort afstaðan mótist af skorti á þjónustu á
íslensku eða einhverju öðru?
Annað rannsóknarefni væri einnig áhugavert. Kæmu jafn margir ferðamenn til Íslands ef
menning og þjóðtunga landsins væri hin sama og í heimalandi þeirra?
Hugarflug að lokinni rannsókn
Ýmsar upplýsingar komu fram í rannsókninni sem vöktu hugarflug hjá rannsakanda. Hér eru
nokkrar látnar fljúga.
•

Hversu oft fara eintyngdir Íslendingar á veitingastaði á Íslandi?

•

Íslendingar fara allan ársins hring á íslenska veitingastaði og afstaða þeirra er skýr.

•

Þrátt fyrir að ferðamenn sem koma til landsins, til að upplifa náttúru og menningu þess,
geri flestir ráð fyrir að geta talað ensku við starfsfólk veitingastaða þá þarf ekki að slá
af kröfum um íslenskukunnáttu þess og að skilti á Íslandi séu með íslensku sem aðalmál.

•

Hvers virði er íslenskan Íslendingum, menningar- og ímyndarlega?

•

Er innflytjendum tryggt aðgengi að íslenskukennslu til að auðvelda þeim aðgang að
íslensku samfélagi?

•

Hvað stór hluti íbúa á Íslandi telur sig í raun og veru betri í ensku en móðurmáli sínu,
íslensku, pólsku eða öðru?

•

Hve margir Íslendingar gætu lýst sínum innstu og dýpstu hugsunum á móðurmálinu,
íslensku, pólsku eða öðru? Hve margir þeirra gætu það einnig á ensku?
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10. Listi yfir viðmælendur
10.1.

Sérfræðingar sem rætt var við

Ari Páll Kristinsson rannsóknarprófessor við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
Viðtalið var tekið 27. nóvember 2018.
Eiríkur Rögnvaldsson prófessor emeritus. Viðtalið var tekið 20. nóvember 2018.
Sigríður D. Þorvaldsdóttir aðjunkt í íslensku sem öðru mál við Háskóla Íslands. Viðtalið var
tekið 22. nóvember 2018.

10.2.

Viðtöl við stjórnendur veitingastaða

Rannsakandi ákvað að nöfn viðmælenda, stjórnenda veitingastaða, kæmu ekki fram í
rannsóknargögnunum og öll persónugreinanleg atriði viðtalanna voru fjarlægð til að koma
mætti í veg fyrir tengingu þeirra við ákveðna einstaklinga, veitingastaði eða fyrirtæki enda um
að ræða aðila í samkeppnisrekstri. Þetta var gert í ljósi þess að tekin voru opin djúp viðtöl og
upplýsingar sem fengust í viðtölunum og við greiningu þeirra gætu verið viðkvæmar væru þær
tengjanlegar við ákveðnar persónur, veitingastaði eða fyrirtæki. Jafnframt gætu upplýsingarnar
í röngum höndum skaðað viðkomandi veitingastað og fyrirtæki markaðslega.
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11. Viðaukar
11.1.

Umræðulisti fyrir viðtöl við stjórnendur veitingastaða

v Upplýsingar um veitingastaðinn.
Ø Heiti staðar – rekstraraðili – rekstrarform.
Ø Staðsetning.
Ø Hvað hefur fyrirtækið starfað lengi.
Ø Er fyrirtækið í eigu aðila með íslenskt ríkisfang.
v Upplýsingar um viðmælanda.
Ø Kyn.
Ø Ríkisfang.
Ø Aldur.
Ø Starfsaldur hjá fyrirtækinu
v Upplýsingar um starfsmannafjölda.
Ø Fjöldi starfsmanna.
Ø Kynjahlutfall.
Ø Starfsmannavelta.
Ø Hvað staldrar meðalstarfskraftur lengi við?
v Ráðning starfsfólks og þær kröfur sem gerðar eru til tungumálakunnáttu þeirra við
ráðningu.
Ø Hvert er leitað til að fá starfsfólk?
Ø Hversu auðvelt er að fá starfsfólk, fortíð – nútíð – framtíð?
Ø Vill fyrirtækið frekar starfsfólk með íslenskukunnáttu?
Ø Eru gerðar kröfur um ákveðna tungumálakunnáttu starfsfólks?
Ø Eru gerðar kröfur um ákveðna íslenskukunnáttu?
Ø Aðstoðar rekstraraðili erlent starfsfólk við að læra íslensku?
Ø Eru erlendir starfsmenn hvattir til að læra íslensku og á hvaða hátt?
Ø Hefur samkeppnishæfni launa áhrif á hvaða starfsfólk er í boði?
v Er fyrirtækið með málstefnu?
Ø Milli starfsmanna?
Ø Við viðskiptavini?
v Á hvaða tungumáli fara samskipti starfsmanna fram sín á milli?
Ø Einvörðungu íslensku?
Ø Einvörðungu ensku?
I

Ø Blanda af þessu tvennu?
Ø Fer fram á mörgum tungumálum og/eða móðurmáli starfsmanna
Ø Er formleg skipun um ákveðið tungumál?
Ø Hvað eru notuð mörg tungumál á vinnustaðnum?
v Á hvaða tungumáli fer þjónusta við íslenska viðskiptavini veitingastaðarins fram?
Ø Gerir veitingastaðurinn kröfu um að þeir sem þjónusta viðskiptavini sem hafi íslensku
að móðurmáli eða tala íslensku tali við þá á íslensku?
Ø Geta viðskiptavinir sem hafa íslensku að móðurmáli eða tala íslensku átt von á því að
starfsfólk sem þjónustar þá kunni ekki íslensku eða tali alfarið við þá á öðru
tungumáli?
v Hvernig séð þú fyrir þér stöðu íslenskunnar sem þjónustutungumáls í íslenskum
veitingarekstri, í dag og til framtíðar.
Ø Eflist - haldi í horfinu – hraki
Ø Hvað mun hafa mest áhrif á þessa þróun.
v Á hvaða tungumáli fer þjónusta við erlenda viðskiptavini veitingastaðarins fram.
Ø Á ensku?
Ø Á móðurmáli viðskiptavina sé það mögulegt?
v Hvaða tvö atriði tungumálakunnáttu er best að það starfsfólk sem sækja um vinnu hafi í
farteskinu? Galopin spurning um tungumálakunnáttu starfsfólks sem sækja um vinnu.

II

11.2.

Umræðulisti fyrir viðtöl við sérfræðinga á sviði íslenskrar
tungu

v Upplýsingar um viðmælanda.
Ø Nafn.
Ø Menntun og fræðastaða.
Ø Aldur.
Ø Vinnur hjá hverjum.
v Í viðtölum í fyrri hluta rannsóknarinnar þá kom í ljós að enginn þeirra veitingastaða sem
rætt var við hafði sett sér málstefnu.
Ø Á hvaða hátt getur Íslensk málstefna skipt máli fyrir þá sem ekki eru að nota hana eða
starfa ekki eftir markmiðum hennar.
Ø Hvaða atriði í málstefnum hinna Norðurlandsþjóðanna getum við tileinkað okkur og
lært af?
Ø Hvaða leiðir eru færar til þess að fá til dæmis, stjórnendur veitingastaða til að vera meira
meðvitaða um mikilvægi íslenskunnar fyrir menningu landsins og setja sér málstefnu.
v Fyrri

hluti

rannsóknarinnar

skilaði

þeirri

niðurstöðum

að

veitingastaðir

á

höfuðborgarsvæðinu eru með íslensku sem þjónustutungumál fyrir Íslendinga sé þess
nokkur kostur og 57,6% íbúar á höfuðborgarsvæðinu segja að það skipti frekar miklu, mjög
miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum, 17,7% hvorki né og 24,7%
neðan við. Hér voru niðurstöður rannsókna samleitandi sniðs samhljóða. Jafnframt er líklegt
að stærri samfélögum á landsbyggðinni sem eru með framhalds- og/eða háskóla fylgi
höfuðborgarsvæðinu að einhverju leyti. Hlutfall erlends starfsfólks veitingastaða á
höfuðborgarsvæðinu fer hækkandi ár frá ári.
Ø Hvaða möguleika hefur íslensk málstefna og lagalega staða íslenskunnar og íslenskt
samfélag til að viðhalda íslenskunni áfram sem þjónustutungumáli á veitingastöðum á
höfuðborgarsvæðinu?
Ø Aðkoma hverra gæti skipt sköpum?
v Fyrri hluti rannsóknarinnar skilaði þeirri niðurstöðum að veitingastaðir á landsbyggðinni
eru alla jafna með ensku sem þjónustutungumál fyrir alla nema eintyngda Íslendinga sem
fá sértæka þjónustu, en 78% íbúar á landsbyggðinni segja að það skipti frekar miklu, mjög
miklu eða öllu máli að fá þjónustu á íslensku á veitingastöðum, 11,8% hvorki né og 10,2%
neðan við. Hér sýna niðurstöður rannsókna samleitandi sniðs gagnstæðar niðurstöður sem
er athyglivert í ljósi þess krafa um íslenskunni er afdráttarlausari á landsbyggðinni en á
höfuðborgarsvæðinu.
III

Ø Hvaða möguleika hefur íslensk málstefna og lagalega staða íslenskunnar og íslenskt
samfélag til að sporna við þeirri stöðu.
Ø Aðkoma hverra gæti skipt sköpum?
Ø Þessi staða, enska fyrir alla á veitingastöðum á landsbyggðinni hversu mikil einkenni
tapaðra virki tungumáls ber hún að þínu mati, samanber til dæmis grein András Kornai
Stafrænn tungumáladauði frá árinu 2013.
v Í viðtölum í fyrri hluta rannsóknarinnar þá koma fram að skortur á íslenskumælandi
starfsfólki á íslenskum vinnumarkaði vegna þenslu, frá auknum ferðamannastraumi, gerði
það að verkum að hlutfall erlends starfsfólks á veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu fer
vaxtandi og að enska er orðin nánast algilt þjónustutungumál veitingastaða á
landsbyggðinni.
Ø Hvaða möguleika eiga íslensk málstefna og lagalega staða íslenskunnar til að sporna
við þeirri stöðu
Ø Geta stjórnvöld, stéttarfélög í gegnum kjarasamninga eða einhverjir aðrir komið að
þessari stöðu og þá hvernig?
v Nú voru aðfluttir erlendir ríkisborgara á árinu 2017 um 11.700 sem er sami fjöldi og allir
nemendur Íslands í 10. bekk, 9. bekk og hálfum 8. bekkur. Á vinnumarkaðsaldri eru 96%
af þessum fjölda. Verulega stór hluti, um 30% af þessu erlenda starfsfólki er aðeins að koma
til að stoppa 3-12 mánuði?
Ø Hverju breytir það stöðunni og möguleikunum íslenskunnar hversu mikill fjöldinn er og
stór hluti af erlenda starfsfólkinu stoppar stutt?
v Í fyrri hluta rannsóknarinnar þá kom fram að árin 2007, 2008 og 2009 voru veitingarstaðir
á með starfskraft í vinnu við að kenna erlendu starfsfólki íslensku.
Ø Væri mögulegt að gera eitthvað slíkt í þessari stöðu og þá á hvað hátt og með aðkomu
hverra?
v Í rýnihóp atvinnulausra pólskra kvenna á Austurlandi árið 2016 þá komu fram að konunum
fannst of mikið lagt upp úr málfræði og það þyrfti að leggja meiri rækt við orðaforða sem
væri hagnýtur. Í þessum rýnihópa kom einnig fram að það vantaði fræðslu í þeim
menningarmun sem væri á milli Póllands og Íslands. Sem dæmi var nefnt að þá er ætlast til
þess á Íslandi að starfsmaður láti vita ef hann er ekki alveg viss en í Póllandi sé viðkomandi
skammaður fyrir að vera ekki með á nótunum
Ø Hvernig gengi að búa til sértæk íslenskunámskeið þar sem einungis væri verið að kenna
skilning og að tala þann íslenska starfstengda orðaforða sem skipti máli fyrir
viðkomandi svið atvinnustarfsemi, svo sem veitingastaði.

IV

Ø Er möguleiki að hafa start námskeið fyrir þá sem vilja fá íslenska kennitölu þar sem
kennd eru orð sem notuð eru alls staðar
Ø Hvað gæti verið því til fyrirstöðu að setja inn í þessi start námskeið menningarlegan
þátt einnig.
v Eins og komið hefur fram hjá innflytjendum og þeim sem eru að hjálpa þeim við að ná
tökum á íslenskunni. Þá er það skýlaus ávinningur fyrir þá sem flytjast til Íslands að læra
íslensku, jafnframt þá auðveldar það erlendu fólki að læra íslensku að Íslendingar tali við
það á íslensku en ekki öðru tungumáli eins og ensku. Eins og Úlfar Bragason komst að orði
árið 2000. „Fjölmargir innflytjendur, útlendingar sem eru hér um skamman tíma og
námsmenn við Háskóla Íslands segja þá sögu að mjög erfitt sé að nota kunnáttu sína í
tungumálinu því að Íslendingar telji sig svo góða í ensku að þeir vilji nota þá þekkingu sína
á alla erlenda menn, jafnvel þá sem skilji minna í ensku en íslensku“
Ø Hversu áríðandi er að Íslendingar tileinki sér þá hugsun í samskiptum við innflytjendur
og erlent starfsfólk að tala við það íslensku í stað ensku til þess að auðvelda því að læra
íslenskuna.
v Hvernig horfir það við íslenskunni sem tungumáls til alls á Íslandi, íslenskri málstefnu,
lagalegri stöðu íslenskunnar og íslensku samfélagi, þegar stjórnendur veitingastaða á
landsbyggðinni sem ráða í framlínustörf á veitingastöðum sínum eru komnir í þá stöðu þá
geri þeir alls engar kröfur um íslenskukunnáttu eða íslenskuskilning þeirra starfsmanna sem
þeir ráða, til að geta mannaða starfsemina?
v Þekktur fylgifiskur þenslu á Íslandi, er að Íslendingar verða minna ginnkeyptir fyrir að
vinna vaktavinnu, en sækjast aftur á móti eftir „fínni“ störfum með hefðbundnum
dagvinnutíma sem „krefjast ekki handþvottar fyrir heimferðina“. Sömu förunautar þenslu
og komu fram árin 2006, 2007 og 2008.
Ø Þetta hljómar eins og ríkisfangið og tungumálið búi til stéttarskiptingu. Á hvaða hátt
getur eitthvað tengt íslenska tungumálinu unnið gegn þessu?
v Hver er staða íslenskunnar sem þjónustutungumáls í verslun og þjónustu á Íslandi um þessar
mundir?
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