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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert 
mál á íslandi, 443. mál -14 9. löggjafarþing

Fram er komin þingsályktunartillaga frá mennta- og menningarmálaráðherra um að 
efla íslensku sem opinbert mál á íslandi. Umsagnabeiðnir voru sendar frá allsherjar- 
og menntamálanefnd til 194 aðila, þar á meðal sveitarfélög en engin 
umsagnabeiðni barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Af því tilefni er rétt að vekja 
athygli nefndarinnar á að sambandið er málsvari sveitarfélaga í landinu og gætir 
sameiginlegra hagsmunamála þeirra samkvæmt 1. mgr. 98. gr. sveitarstjórnarlaga 
nr. 138/2011.

Almennt um efni tillögunnar
Alþingi ályktar að unnin verði aðgerðaáætlun til þriggja ára í víðtæku samstarfi, 
með það fyrir augum að tryggja að íslenskan verði áfram notuð á öllum sviðum 
íslensks samfélags en íslenska málsamfélagið er eitt það fámennasta í veröldinni. 
Ákveðnar blikur eru á lofti er varðar þróun og framtíð íslenskunnar en samkvæmt 
PISA-rannsóknum fer lestrarfærni og lesskilningur íslenskra nemenda hrakandi, 
nemendum með annað móðurmál en íslensku vegnar verr í íslensku skólakerfi, 
lægra hlutfall þeirra hefurframhaldsskólanám að loknum grunnskóla og umtalsvert 
lægra hlutfall lýkur því námi. Framboð á afþreyingarefni á ensku hefur aukist en að 
sama skapi hefur bókalestur minnkað umtalsvert. Áskoranirnar eru margar sem 
þarf að nálgast úr ólíkum áttum og á fjölbreyttan hátt. Þingsályktunin leggur því til 
22 aðgerðir sem snerta flestar hliðar þjóðlífsins.

Ábendingar sambandsins við þingsályktunartillöguna
Sambandið telur það mjög jákvæða aðgerð að efla íslenskukennslu á öllum 
skólastigum ásamt menntun og starfsþróun kennara og að menntakerfið verði 
styrkt svo það verði fært um að takast á við fjöltyngdan og fjölmenningarlegan 
nemendahóp. Kennarar eru lykilaðilar í því að vekja áhuga nemenda á íslensku máli 
á sama hátt og foreldrar og forráðamenn eru lykilaðilar í að vekja áhuga þeirra á 
upprunatungumáli1 þeirra.

Sambandið tekur því undir þá aðgerð að í kennaramenntun sé lögð aukin áhersla á 
íslenskukennslu kennaranema. Það sé hins vegar varhugavert að gera leik- og 
grunnskóla ábyrga fyrir því að styrkja og viðhalda þeim fjölmörgu 
upprunatungumálum barna sem eiga íslensku sem annað tungumál. Ýmsir 
fræðimenn, og nú nýverið Elín Þöll Þórðardóttir, prófessor í talmeinafræði við

1 Lagt er til í ljósi þróunar undafarinna ára, aukins fólksflótta og -flutninga m illi landa að réttara 
væri að tala um upprunatungumál en móðurmál því ekki er víst að böm  læri það.
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McGill háskóla í Kanada2, telja að virkt tvítyngi sé ekki raunhæf nálgun á máltöku og 
málanám barna með annað upprunatungumál, þ.e. að þau geti orðið jafnvíg á þau 
bæði, alist þau eingöngu upp í íslensku málumhverfi. Hins vegar megi með aukinni 
áherslu á íslenskunám þeirra og notkun gera þau jafnvíg á íslensku þeim 
nemendum sem eiga íslensku aó móðurmáli. Dr. Elín Þöll leggur ríka áherslu á það 
að nemendur með annað upprunatungumál en íslensku fá aukna íslenskukennslu til 
viðbótar við þá sem býðst í almennri stundaskrá. Ekki eigi að einangra þá frá 
íslenskum nemendum með því aö taka úr tímum þar sem gefast tækifæri til að 
hlýða á og tjá sig á íslensku með formlegum, en ekki síður óformlegum, hætti 
(nefndi verklega tíma í því samhengi) til íslenskunáms eða til að viðhalda 
upprunatungumáli sínu. Sambandið telur afar mikilvægt að tekið sé mið af 
niðurstöðum rannsókna fræðimanna við útfærslu þingsályktunartillögunnar til þess 
að auka líkur á að tillögur verði bæði raunhæfar og framkvæmanlegar.

í 3. aðgerð þingsályktunartillögunnar, nánar tiltekið í fjórðu efnisgrein, segir: 
„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. Sé það ekki gert getur það haft neikvæð áhrif á þróun lestrarfærni þeirra 
og námsframvindu í íslensku sem öðru máli sem og tungumálanámi almennt." Það er 
mat sambandsins að hér sé um of stórar fullyrðingar að ræða sem ekki eru studdar 
rannsóknum og Ijóst að skoðanir eru skiptar í hópum fræðimanna. Ekki hefur verið 
sýnt fram á það með óyggjandi hætti að þekking á upprunatungumáli sé 
grundvöllur náms í öðru tungumáli. Meira máli skipti sú kennsla og áhersla sem 
lögð er á að kenna nýtt tungumál. Sú fullyrðing sem hér er sett fram og þær 
ályktanir sem af henni eru dregnar varðandi þróun lestrarfærni, námsframvindu og 
áhrif á tungumálanám almennt er því, að áliti sambandsins, ekki rökstutt með 
nægjanlegum hætti. Að því sögðu vill sambandið draga úr þeirri áherslu sem hér 
kemur fram, að leik- og grunnskólar verði gerðir ábyrgir fyrir að viðhalda 
upprunatungumáli nemenda í skólakerfinu. Til þess þyrfti faglegri rökfyrir orsök og 
afleiðingu. Er þessi gagnrýni samhljóða þeirri sem m.a. sérfræðingar hjá Miðju máls 
og læsis hjá Reykjavíkurborg og nýbúaráðgjafi Jöfnunarsjóðs, hafa settfram.

Að áliti sambandsins, þurfi jafnframt og samhliða, að skilgreina þá þætti sem snúa 
að ábyrgð skólasamfélagsins á því að kenna íslensku og ábyrgð foreldra og 
forráðamanna á að viðhalda upprunatungumáli barna sinna. Því er mikilvægt að hið 
opinbera viðurkenni það frumkvöðlastarf sem unnið hefur verið á vettvangi frjálsra 
félagasamtak (sbr. Samtökin móðurmál og Pólski skólinn) með því að fjármagna 
þaö starf, formgera og samþætta skipulögðu skólastarfi svo tryggt verði að öll börn 
óháð búsetu hafi aðgang að slíkum úrræðum.

Sambandið vill jafnframt vekja athygli á stöðu barna í leit að alþjóðlegri vernd og 
tillögum sem starfshópur skilaði nýverið til menntamálaráðherra um skólagöngu 
þeirra.

í 6. aðgerð um starfsþróun kennara er brýnt að undirstrika að íslenskukennsla er 
verkefni allra kennara og mikilvægt að kennurum á öllum skólastigum sé það Ijóst. 
Því er þýðingarmikið að grunnmenntun kennara taki mið af því auk þess sem 
starfsþróunarkostir gefi kennurum tækifæri til að efla sig sem kennara í íslensku

2 Viðtal við dr. Elínu Þöll Þórðardóttur í Silfrinu 13. jan. 2019 (38. mínútu) 
http://w w w .ruv.is/sionvarp/spila/silffid/2579 l?ep=89m 6al& fbclid=T w A R ldkX kvT m fR 6D Psz3  
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sem annars tungumáls. Tekur sambandið því heils hugar undir mikilvægi þess að 
útfæra þurfi stoðkerfi sem styður við starfsþróun kennara í því skyni og brýnt að 
styðja vel við störf samstarfsráðs um starfsþróun kennara og stjórnenda svo af því 
megi verða. í því samhengi þarf að efla starfsþróunarsjóði eins og 
endurmenntunarsjóði skólastiganna og Sprotasjóð.

I aðgerð 9 um stafrænt námsefni er m.a. rætt um þróun námsgagna fyrir 
ieikskólastig og þörf á að efla sjóðakerfi á vegum ríkisins á sviði námsgagna. Undir 
það tekur sambandið af heilum hug en vekur, í því samhengi, athygli á þeirri þróun 
sem orðið hefur á framlögum til Námsgagnasjóðs sem árið 2007 nam 100 m.kr. en 
einungis 59,8 m.kr. árið 2018. Framlög til Þróunarsjóðs námsgagna hafa því miður 
einnig minnkað ár frá ári. Árið 2008 námu úthlutanir 56,5 milljónum en 2018 voru 
þær komnar niður í 52 milljónir. Afar þýðingarmikið er að efla þessa sjóði umtalsvert 
svo unnt verði að ná markmiðum aðgerðaáætlunarinnar.

Lokaorð
í Ijósi þess að hér er um aðgerðaáætlun að ræða saknar sambandið þess að 
einstaka Iiðir séu tímasettir og kostnaöarmetnir og að tilgreindir séu ábyrgöar- og 
samstarfsaðilar líkt og sjá má í 17. lið hennar, sem fjallar um Máltækni - stafræna 
framtíð tungunnar. Leggur sambandið því ríka áherslu á að við frekari útfærslu 
aðgerðaáætlunarinnar verði öllum liöum hennar gert jafnhátt undir höfði hvað 
þetta varðar. Við einstaka tillögur er tilgreint hlutverk Menntamálastofnunar við að 
fylgja þeim efir. í því samhengi er afar þýðingarmikið að framhald verði á störfum 
læsisteymis og Iæsisráðgjafa MMS, sem sett var upp sem tímabundið verkefni til að 
fylgja eftir Þjóðarsáttmála um læsi. Störf þeirra og ráðgjöf hafa reynst 
sveitarfélögum afar vel.

Sambandið undirstrikar mikilvægi þess að aðgerðaáætlunin verði unnin í víðtæku 
samstarfi og að fram fari sérstakt mat á áhrifum aðgerða á fjárhag sveitarfélaga, 
með vísan til 129. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, ef fyrirsjáanlegt er að tillaga að 
lagafrumvarpi, tillaga að stjórnvaldsfyrirmælum eða aðrar stefnumarkandi 
ákvarðanir af hálfu stjórnvalda muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög.

Að öllu framangreindu virtu, þá telur sambandið að nauðsynlegt sé að tryggja að 
tungumálið verði áfram notað á öllum sviðum íslensks samfélags og að allir sem 
búsettir eru á íslandi skulu eiga þess kost að læra og nota íslensku til almennrar 
þátttöku í íslensku samfélagi.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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