
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem 
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Þingskjal 631 — 443 mál
Sendandi: Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri f.h. RÚV

Ríkisútvarpið fagnar tillögunni og styður að Alþingi stuðli að því að íslenska verði áfram 
notuð á öllum sviðum íslensks samfélags.
Athugasemdir lúta einkum að kafla II. Aðgerðaáætlun 2019-2022.

1. Íslenskunám fullorðinna innflytjenda.
Við íslenskukennslu innflytjenda eru miklir möguleikar fólgnir í því að tengja saman 
máltækni og fjölmiðla. Sem dæmi má nefna að hægt er að ná til fleira fólks með minni 
tilkostnaði með því að nýta máltækni og fjölmiðla. Þar getur RÚV t.d. gegnt mikilvægu 
hlutverki. Við leggjum því til að textinn í þessum kafla verði svohljóðandi:

Settur verði hæfnirammi um íslenskunám innflytjenda og viðeigandi 
námsleiðir þróaðar með auknu framboði námskeið og námsefnis á öllum 
stigum. Sérstaklega verði hugað að því hvernig nýta má máltækni og 
fjölmiðla til að ná til sem flestra. Samhliða verði útbúið rafrænt matskerfi 
til að meta hæfni fullorðinna innflytjenda í íslensku.

2. Innlend dagskrárgerð.
Það sem er einna mikilvægast til að efla íslenska tungu er að tryggja samfellu í málinu 
og að nýjar kynslóðir taki við henni. Við söknum þess að ekki er minnst á stafrænt 
afþreyingarefni fyrir börn, unglinga og ungt fólk í ályktuninni. Þessir hópar sækja nú 
stóran hluta af afþreyingu sinni í erlendar efnisveitur. RÚV hefur stóraukið framleiðslu 
á innlendu efni fyrir þessa aldurshópa á undanförnum árum en það þarf að viðurkenna 
mikilvægi þess og stuðla að enn aukinni framleiðslu og dreifingu ásamt því að vekja 
áhuga markhópanna á efninu. Jafnframt er ekki nóg að tilgreina eingöngu 
ljósvakamiðla þarna því að dagskrárgerð fyrir vef fer sífellt vaxandi. Við leggjum því til 
að textinn í þessum kafla verði svohljóðandi (viðbætur undirstrikaðar):

Innlend dagskrárgerð fyrir ljósvakamiðla og vef verði efld og aðgengi 
tryggt að fjölbreyttu efni á íslensku. Sérstaklega verði hugað að 
framleiðslu og dreifingu á innlendu útvarps-, sjónvarps- og vefefni 
ætlað börnum, unglingum og ungu fólki.

Að lokum fögnum við því brautargengi máltækni verði tryggt. Framfarir í máltækni 
stuðla til dæmis að því að hægt verður að einfalda ferlið við birtingu skjátexta með 
beinum útsendingum í sjónvarpi og á vef. Skjátextar á íslensku gagnast stórum hópum 
landsmanna, þar á meðal heyrnarlausum og heyrnarskertum, fólki sem farið er að tapa 
heyrn t.d. vegna aldurs og fólki sem er að læra íslensku.
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