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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 

um sameiginlega norræna kvikmyndagátt  

1. Tillaga nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að setja af stað og framkvæma 

undirbúningsverkefni/hagkvæmnirannsókn, þar sem kortlagt yrði 

og því lýst hvaða möguleikar eru á því að setja á laggirnar 

sameiginlega norræna kvikmyndagátt, sem allir kennarar og 

nemendur í skólum Norðurlanda gætu nýtt sér, með stutt- og 

heimildamyndum sem framleiddar væru af norrænum 

framleiðendum ásamt kennslufræðilegu námsefni, sem mætti sýna 

ókeypis og nota við kennslu á Norðurlöndum með það að markmiði 

að auka norrænan menningar- og tungumálaskilning meðal barna 

og ungmenna á Norðurlöndum.   

2. Aðdragandi 

Menningar- og menntamálanefndin hefur undanfarin tvö til þrjú ár unnið 

að gerð verkefnis um Nýja norræna menningarrás. Í ljós hefur komið að 

erfitt er að koma verkefninu í framkvæmd, þar sem pólitískur stuðningur 

hefur ekki verið nægur.  

 

Nefndin hefur því kannað aðra möguleika á því að setja á laggirnar 

víðtækt norrænt kvikmyndasamstarf. Fram kemur að stuðningur gæti 

verið meiri við að setja á laggirnar sameiginlega norræna kvikmyndagátt, 

sem myndi tengjast öllum Norðurlöndunum gjarnan í samstarfi við 

kvikmyndastofnanir og/eða yfirvöld sem stýra bókasöfnum í 

þjóðlöndunum. Mörg Norðurlandanna reka nú þegar eigin 

kvikmyndagáttir; má þar til að mynda nefna filmrommet.no í Noregi og 

filmstriben.dk í Danmörku. Nokkrar þessara netþjónusta tengjast 

kvikmyndastofnunum og stjórnendum bókasafna í þjóðlöndunum.  
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Auk þess er má nefna norska fyrirtækið Norgesfilm AS, sem einnig tengist 

tæknilegum lausnum í sambandi við kvikmyndagáttir fyrir skóla. 

Norgesfilm er eitt af þeim norrænu fyrirtækjum sem eru í fararbroddi um 

dreifingu kvikmynda á netinu og þróar tæknilegar dreifingarlausnir fyrir 

stafrænar kvikmyndir. Slíka þátttakendur gæti skipt máli að skoða betur 

og jafnvel virkja þá eða gera yfirlit yfir þá í frekari greiningu á norrænu 

kvikmyndagáttar-verkefni.  

 

Gáttina ætti að byggja upp og setja á laggirnar sem kvikmynda- og 

kennslutilboð, fyrir allt menntakerfið á Norðurlöndunum. Hefð er fyrir því 

að skólar og menntastofnanir hafi á ýmsan hátt notfært sér kvikmyndir við 

kennslu, áður fyrr bæði 8 og 9 mm myndir. Í seinni tíð myndbönd og 

geisladiska. Tækniþróunin hefur hins vegar haft í för með sér, að nú er 

hægt að ná í myndir beint af Netinu, sem kennarar og nemendur geta nýtt 

í kennslu, sem eykur aðgang og sveigjanleika skólanna. Menningar- og 

menntamálanefndin telur, að nýta eigi þessa möguleika frekar - einnig í 

norrænu samhengi.  

3. Sjónarmið nefndarinnar 

Sameiginleg norræn kvikmyndagátt gæti nýtt stafræna tæknivæðingu og 

veitt ný tækifæri til menningarmiðlunar auk þess að stuðla að auknum 

sameiginlegum skilningi og útbreiðslu nágrannamenningu á 

Norðurlöndum, ekki síst hjá börnum og ungmennum. Þessi markhópur er 

sérstaklega mikilvægur og ágóði gæti orðið af því að nýta norrænar 

kvikmyndir í kennslu, þar sem nemendur gætu lært um menningu 

grannlandanna á Norðurlöndum. Öll norrænu ríkin eiga mikið magn stutt- 

og heimildamynda, sem upphaflega eru framleiddar og fjármagnaðar af 

ríkinu. Upphaflega eru kvikmyndirnar framleiddar til að sýna þær í 

hliðrænum kerfum, en eftir því sem stafræn tækni hefur aukist hefur efnið 

verið fært yfir í stafrænt form. Menningar- og menntamálanefndin telur að 

þennan menningararf í formi stutt- og heimildamynda eigi að nýta 

sameiginlega á Norðurlöndum, til gagns fyrir öll skólabörn á 

Norðurlöndum. Með því að geta sýnt kvikmyndirnar þvert á landamæri 

Norðurlanda, aukast möguleikarnir á því að sjá aðrar kvikmyndir um 

sameiginleg og almenn þemu, svo sem landafræði, sögu, samfélagsfög 

o.s.frv. Kvikmyndir frá hinum löndunum skapa nýja sýn og fjölbreytnin 

eykst innan sameiginlegs tilvísunarramma, sem segja má að sé hin 

norræna tungumála- og menningarlega samstaða.  

  

Nefndin gerir sér grein fyrir, að komið geta í ljós vandamál sem tengjast 

höfundarétti, en um leið er einmitt þetta svið, stutt- og heimildarmyndir, 

það svið sem auðveldast er að vinna með hvað varðar réttindamál. Vegna 

þess að ríkið fjármagnar kvikmyndirnar í upphafi, telur nefndin, að það 

ætti að vera pólitískur stuðningur fyrir því að gert verði samkomulag milli 

Norðurlandanna, sem kaupi réttinn til þessarar tegundar af kvikmyndum, 

þar sem það hljóti að þjóna markmiðum ríkisins að sem flestir fái aðgang 

að myndunum - einnig þvert á landamæri Norðurlandanna. Það myndi 

aftur á móti vera miklu erfiðara og dýrara að gera samskonar samninga 

um leiknar kvikmyndir, þar sem það er dýrara að kaupa réttinn hjá 

einkaaðilum, og réttindamálin í því samhengi væru flóknari.   

 

4. Niðurstaða 

Markmiðið með kvikmyndagáttinni er  annars vegar að auka  miðlun 

menningar og hefða á Norðurlöndum með því að nýta nýja miðla og Netið, 

og hins vegar  að auka skilning á tungumálum grannþjóðanna með það að 

markmiði að þróa áfram þátttöku barna og ungmenna í menningu eins 

mikið og unnt er. Hlutverk sameiginlegrar norrænnar kvikmyndagáttar 

væri að dreifa stutt- og heimildarmyndum stafrænt til skóla og annarra 

menntastofnanna.  Kvikmyndirnar í gáttinni eru ætlaðar skólum og 

bókasöfnum og til að nýta án hagnaðar í kennslu. Kvikmyndirnar geta til 

að mynda verið valdar af kvikmyndastofnunum í hverju norrænu ríkjanna 
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fyrir sig. Kvikmyndirnar skulu vera leyfðar til sýninga í kennslu í skólum 

alls staðar á Norðurlöndum, þannig að hægt verði að horfa á þær í 

gegnum norrænar IP-tölur.  

  

Hugmyndin sem liggur að baki sameiginlegrar norrænnar kvikmyndagáttar 

byggir á því, að hægt sé að nýta þær lausnir sem nýttar eru í 

þjóðlöndunum við gerð norræns kerfis, fyrir kennara og nemendur alls 

staðar á Norðurlöndum. Frá gáttinni ættu skólar alls staðar á 

Norðurlöndum að getað náð í kvikmyndir, sem hægt væri að nýta í 

kennslu og sem sýndu norræna menningu og tungumál, beint í gegnum 

tölvuna. Auk þess væri hægt að setja tillögu að kennsluferli og kennsluefni 

inn á gáttina, sem kennarar og nemendur alls staðar á Norðurlöndum 

gætu nýtt sér. 

 

 Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur menningar- og 

menntamálanefnd til,að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

at að setja af stað og framkvæma 

undirbúningsverkefni/hagkvæmnirannsókn, þar sem kortlagt yrði 

og því lýst hvaða möguleikar eru á því að setja á laggirnar 

sameiginlega norræna kvikmyndagátt, sem allir kennarar og 

nemendur í skólum Norðurlana gætu nýtt sér, með stutt- og 

heimildamyndum sem framleiddar væru af norrænum 

framleiðendum ásamt kennslufræðilegu námsefni, sem mætti sýna 

ókeypis og nota við kennslu á Norðurlöndum með það að markmiði 

að auka norrænan  menningar- og tungumálaskilning meðal barna 

og ungmenna á Norðurlöndum 
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