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Efni: Umsögn Málnefndar um íslenskt táknmál um tillögu til þingsályktunar um að efla 
íslensku sem opinbert mál á íslandi, 443. mál.

Málnefnd um íslenskt táknmál (MÍT) lýsir ánægju sinni með þessa tillögu og fagnar því að 

þar komi fram að MÍT sé falið að semja málstefnu fyrir íslenskt táknmál. MIT leyfir sér að 

benda á að full ástæða sé til að þingsályktunartillaga verði einnig lögð fram þar sem raktar séu 

leiðir til að efla íslenska táknmálið, sem samkvæmt skilgreiningum telst í útrýmingarhættu 

(https://www.ethnologue.com/language/icl).

Þær athugasemdir sem MÍT setur fram um einstök atriði tillögunnar koma fram hér á eftir og 

svara kaflaheiti í umsögninni kaflaheitum tillögunnar og greinargerðarinnar. Athugasemdimar 

snúast að mestu um aðgengi að samfélaginu á táknmáli í samræmi við aðgengi á íslensku, t.d. 

í sambandi við fjölmiðla, snjalltæki, námsefni og kennslu. Einnig er lögð áhersla á hversu 

mikilvægt það er að þeir nemendur sem hafa íslenskt táknmál (ITM) að móðurmáli njóti 

stuðnings í íslenskunámi rétt eins og nemendur af erlendum uppruna. Hluti þeirra sem hafa 

ÍTM að móðurmáli læra ekki íslenku nema í skóla og er stefnan sú að þeir verði tvítyngdir til 

að þeir njóti jafnra tækifæra í íslensku samfélagi.

Fleiri athugasemdir er einnig að finna í textanum, þar á meðal ábendingar sem nefndarmenn 

MIT telja mikilvægar vegna stöðu íslenskunnar.

https://www.ethnologue.com/language/icl


II. AÐGERÐAÁÆTLUN 2019-2022

Menntun og skólastarf.

Skólabókasöfn.
Starfsemi skólabókasafna verði efld og þjónusta við nemendur bætt. Ahersla verði lögð á 

aðgang að nýju og íjölbreyttu lesefni á íslensku.

Tillaga um breytingu:

• Seinni setningin verði:
Áhersla verði lögð á aðgang að nýju og fjölbreyttu lesefni á íslensku og íslensku táknmáli.

Háskólakennsla og rannsóknir.
Haldið verði uppi öflugri háskólakennslu og rannsóknarstarfsemi í íslensku og íslenskum 

fræðum, bæði grunnrannsóknum og hagnýtum rannsóknum.

Tillaga um breytingu:

• Setningin verði:
Haldið verði uppi öflugri háskólakennslu og rannsóknarstarfsemi í íslensku, íslensku 
táknmáli, íslenskum fræðum og táknmálsfræðum, bæði grunnrannsóknum og hagnýtum 
rannsóknum.

Kennsla á íslensku.
Kennsla í menntakerfinu á 1 -6 . þrepi hæfniramma fari fram á íslensku.

Tillaga um breytingu:

• Setningin verði:
Kennsla í menntakerfinu á 1.- 6. þrepi hæfniramma fari fram á íslensku og íslensku táknmáli 
þar sem það á við.



Menning.

Innlend dagskrárgerð.
Innlend dagskrárgerð fyrir ljósvakamiðla verði efld og aðgengi tryggt að Ijölbreyttu efni á 

íslensku.

Tillaga um breytingu:

• Setningin verði eftirfarandi og við greinina verði bætt setningu:
Innlend dagskrárgerð fyrir ljósvakamiðla verði efld og aðgengi tryggt að fjölbreyttu efni á 
íslensku og íslensku táknmáli. Sérstaklega verði hugað að textun íslenskunnar fyrir þá sem 
það geta nýtt sér.

Barna- og ungmennabókmenntasjóður.
Sjóður fyrir barna- og ungmennabækur verði settur á laggimar.

Tillaga um breytingu:

• Hér bætist við fyrir neðan:

Barna- og ungmennasjóður: Stafrænt gagnvirkt efni fyrir börn:
Sjóður fyrir forrit í snjalltækjum sem sérstaklega bjóði upp á vandað fræðslu- og 

afþreyingarefni á íslensku og íslensku táknmáli fyrir böm og unglinga verði settur á 
laggimar.

Almenningsbókasöfn.
Starfsemi almenningsbókasafna verði efld og áhersla lögð á aukna þjónustu við almenning 

og aðgengi að nýju og fjölbreyttu lesefni á íslensku.

Tillaga um breytingu:

• Setningin verði:
Starfsemi almenningsbókasafna verði efld og áhersla lögð á aukna þjónustu við almenning 
og aðgengi að nýju og fjölbreyttu lesefni á íslensku og íslensku táknmáli.



Stefnumótun, stjórnsýsla og atvinnulíf.

Viðmið um málnotkun.
Sett verði viðmið um notkun íslensku og annarra tungumála í upplýsinga- og kynningarefni 

á vegum stjómvalda og atvinnulífs.

Tillaga um breytingu:

• Setningin verði eftirfarandi og við greinina verði bætt setningu:
Sett verði viðmið um notkun íslensku, íslensks táknmáls og annarra tungumála í upplýsinga- 
og kynningarefni á vegum stjórnvalda og atvinnulífs. Sérstaklega verði hugað að 
frumkynningum á íslensku táknmáli þar sem það á við.

Umsagnir um Greinargerðina. (Viðbætur eru settar inn með rauðu skáletri) 

3. Islenska sem annað mál.

Mikilvægt er að nemendur af erlendum uppruna ogþeir nemendur sem hafa ITM  að 
móðurmáli njóti stuðnings í íslenskunámi í leik-, grunn- og framhaldsskólum svo þeir öðlist 
góða lestrarfærni sem er grundvöllur að farsælli skólagöngu. Einnig að þeir nái góðum tökum 
á íslensku sem öðru tungumáli sem er lykillinn að virkri þátttöku þeirra í atvinnulífi og 
samfélaginu. Til að ná þessum markmiðum þarf að samhæfa stuðning við nemendur af 
erlendum uppruna með markvissum og heildstæðum hætti (sbr. ályktanir Islenskrar 
málnefndar um stöðu íslenskrar tungu 2013 og 2015 og framkvæmdaáætlun í málefnum 
iimílytjenda 2016-2019).

Styrkja þarf menntakerfið svo það verði fært um að takast á við fjöltyngdan og 
fjölmenningarlegan nemendahóp. Sérstaklega þ a r f að huga að námsefni fyrir þennan hóp sem 
jafnframt gceti nýst í sérkennslu barna sem fœ dd eru á Islandi og þurfa sértœka aóstoð vegna 
málþroskaraskana. Samkvæmt skýrslu Fjölmenningarseturs frá árinu 2017 hefur fjöldi barna 
af erlendum uppruna í leik- og grunnskólum sjöfaldast frá aldamótum. Móðurmál er 
undirstaða annars tungumálanáms og því þarf að vinna markvisst að því að viðhalda og 
styrkja móðurmál barna í íslensku málumhverfi, svo sem leik- eða grunnskóla. Þá er 
mikilvœgt að styðja við foreldra cif erlendum uppruna og fræða þá um ábyrgð þeirra við að 
viðhalda móðurmáli barna sinna. Sé það eklci gert getur það haft neikvæð áhrif á þróun 
lestrarfærni barnanna og námsframvindu í íslensku sem öðru máli sem og tungumálanámi 
almennt.



5. Kennaramenntun.

Fræðsla um framburð íslensku málhljóðanna, máltöku barna og mikilvægi samtals við 
börn á máltökuskeiði er áríðandi þáttur í kennaranámi. Þá sýna rannsóknir að gagnvirk málleg 
samskipti bama og fullorðinna -  samtöl -  eru mikilvægur þáttur til að byggja upp og efla 
málþroska bama á máltökuskeiði. Því meira sem talað er við bömin og lesið fyrir þau, þeim 
mun betra.

8. Kennsla á íslensku.
Samkvæmt lögum um stöðu íslenski'ar tungu og táknmáls frá 2011 er þjóðtungan 

sameiginlegt mál landsmanna og stjórnvöld skulu tryggja að unnt verði að nota hana á öllum 
sviðum íslensks þjóðlífs. Lögð er áhersla á að kennsla á öllum skólastigum fari fram á 
íslensku nema annað leiði af eðli náms eða námskrár. Mikilvœgt er að málhafar íslensks 
láknmáls fá i stuðning og kennslu íþví  máli. Allir skólar á 1 -6 . hæfniþrepi, þ.e. allt frá 
leikskólatil framhaldsmenntunar á háskólastigi, skulu leitast við að efla færni nemenda í 
íslensku máli, bæði töluðu og rituðu. Gefa skal nemendum ríkuleg tækifæri til að tjá sig í 
ræðu og riti á fjölbreyttan hátt og leggja sérstaka áherslu á hugtakaskilning og fagorðaforða á 
íslensku. Sérstaklega skal leggja áherslu á að nemendur tileinki sér fagorðaforða á íslensku í 
starfsnámi og háskólanámi og geti tjáð sig um eigin sérsvið á íslensku.

15. Barna- og ungmennabókmenntasjóður.
Viðbót

15. b) Sjóður fyrir stafrœn og gagnvirk forrit, sbr hér að ofan

18. Orðasöfn.

Efni skortir um íslenska tungu á netinu og í snjaUtœkjum, svo sem aðgengilegar orðabækur 
og alfræðirit. Það vandaða efini sem þó er þar að finna blasir ekki í öllum tilvikum við hinum 
almenna netnotanda og ráða þarf bót á því. Margt úrvalsefni á íslensku á netinu er ekki 
nægilega sýnilegt fyrir íslenskra málhafa og aðra áhugamemi um íslensku, þar á meðal börn 
og ungmenni sem þurfa öllum öðrum fremur á því að halda að alast upp við íslensku á netinu 
og i snjalltœkjum.



21. Málstefna um íslenskt táknmál.

Meðal áhyggjuefna er bág máltaka og menntun barna sem tala táknmál. Að auki er bent á 
að setja þurfi lög um túlkaþjónustu í daglegu lífí og um túlkaþjónustu í atvinnulífi til að 
tryggja rétt þeirra sem tala táknmál. Málnefnd um íslenskt táknmál er því falið að vinna drög 
að stefnu um íslenskt táknmál í samvinnu við sérfræðinga og hagsmunaaðila og skal Irím 
liggjafyrir eigi sídar en í árslok 2020.

Það er ósk MÍT að tekið verði tillit til athugasemdanna sem hér komu fram. Jafnt aðgengi að 

samfélaginu er öllum mikilvægt, eimiig fyrir málhafa íslenska táknmálsins.

Fyrir hönd Málnefndar um íslenskt táknmál

Hólmfríður Þóroddsdóttir
Ritari Málnefndar um íslenskt táknmál
malnefnd@mit.is
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