
Reykjavík, 18. janúar 2019

Til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis

Efni: Umsögn um 443. mál, tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert 
mál á Íslandi

Við undirrituð teljum þessa tillögu tímabæra og fögnum henni mjög. Í viðamikilli rannsókn sem 
við stöndum nú fyrir á stöðu íslenskunnar, m.a. gagnvart enskum áhrifum, kemur glöggt í ljós 
að tungan verður nú fyrir miklum þrýstingi úr ýmsum áttum. Íslenskan stendur á margan hátt 
vel en undirstaðan er viðkvæm og mikilvægt að styrkja hana til að tryggja að hún verði áfram 
nothæf og notuð á öllum sviðum þjóðlífsins. Sérstaklega er brýnt að styrkja íslenskt málum- 
hverfi barna á máltökuskeiði og unglinga.

Hér fara á eftir athugasemdir okkar við nokkra liði tillögunnar auk tillagna að fáeinum nýjum 
liðum.

Vitundarvakning um íslenska tungu

Sú vitundarvakning sem hér er lögð til er mjög mikilvæg og við erum sérstaklega ánægð með 
áherslu á að íslenska sé „lifandi tungumál í stöðugri þróun“. Hins vegar þarf að gæta þess vel 
að áhersla á sérstöðu íslenskunnar leiði ekki til þjóðernishroka eða þjóðrembings. Íslenska er 
óendanlega mikilvæg fyrir okkur sem eigum hana að móðurmáli og sérstaða hennar liggur í því 
-  ekki í því að hún sé á einhvern hátt merkilegri en önnur tungumál.

Menntun og skólastarf

Islenska sem annað mál

Það er eitt brýnasta verkefni samfélagsins að sjá til þess að fólk sem hingað kemur og hér vill 
búa eigi þess kost að læra íslensku. Það er mikilvægt fyrir fólkið sjálft, til að það geti tekið 
fullan þátt í samfélaginu, eigi kost á menntun o.s.frv.; það er mikilvægt fyrir lýðræðið í landinu, 
til að fólkið geti tekið þátt í lýðræðislegri umræðu og ákvarðanatöku; og það er mikilvægt fyrir 
íslenskuna, til að hún haldi stöðu sinni sem þjóðtunga sem er notuð á öllum sviðum.

Skólabókasöfn

Við styðjum þennan lið eindregið en teljum mikilvægt að hann verði víkkaður út. Bókasöfn 
hafa á undanförnum árum verið að breytast í þekkingarmiðstöðvar þar sem aðgangur er veittur 
að margs konar fræðsluefni. Við leggjum til því að aukið verði við liðinn:

• Starfsemi skólabókasafna verði efld og þjónusta við nemendur bætt. Áhersla verði lögð á 
að gera söfnin að alhliða þekkingar- og fræðslumiðstöðvum þar sem nemendur hafi aðgang 
að nýju og fjölbreyttu efni á íslensku -  lesefni, hljóðefni, myndefni og hvers kyns marg- 
miðlunarefni.



Kennaramenntun

Það er ekki alveg ljóst hvað átt er við með „almennu kennaranámi“ hér -  er það grunn- 
skólakennaranám? Við teljum mikilvægt að auka vægi íslensku í námi bæði leik- og grunn- 
skólakennara -  nám framhaldsskólakennara er greinabundið og því annars eðlis. Við leggjum 
til að orðalagi þessa liðar verði breytt dálítið:

• Vægi íslensku í námi leik- og grunnskólakennara verði aukið og áhersla lögð á að örva 
áhuga kennaraefna á tungumálinu og þjálfa þau í að nýta mál nemenda, málkunnáttu og 
sköpunargleði til að byggja upp jákvætt viðhorf þeirra til íslensku.

Háskólakennsla og rannsóknir

Föstum kennurum í íslensku við Háskóla Íslands, bæði á Hugvísindasviði og Menntavísinda- 
sviði, hefur farið fækkandi á undanförnum árum og jafnframt hefur stúdentum sem leggja stund 
á háskólanám í íslensku fækkað verulega. Þetta bitnar á brýnum rannsóknum á íslenskunni og 
stöðu hennar og stefnir nýliðun í hópi íslenskukennara á öllum skólastigum í voða. Nauðsynlegt 
er að leita leiða til að snúa þessari þróun við.

Fræðsla um máltöku (nýr liður)

Grunnur að framtíð tungumálsins er lagður á máltökuskeiði og því er mjög mikilvægt að fræða 
kennara og foreldra um eðli og mikilvægi máltökunnar. Á þetta er vissulega minnst í greinar- 
gerð en við teljum það svo mikilvægt að það verði að vera í tillögunni sjálfri. Við leggjum því 
til að eftirfarandi lið verði bætt við undir Menntun og skólastarf:

• Fræðsla um máltöku barna og mikilvægi íslensks máláreitis og samtals við börn á máltöku- 
skeiði verði stóraukin í námi leik- og grunnskólakennara, sem og í fræðslu- og kynningar- 
efni fyrir verðandi og nýbakaða foreldra og víðar.

Endurskoðun námsefnis og kennslu (nýr liður)

Margt bendir til þess að námsefni og kennsluaðferðir í íslensku höfði ekki nægilega mikið til 
nemenda. Við teljum að mikla áherslu verði að leggja á að skapa jákvætt viðhorf til íslensku 
meðal barna og unglinga og í því skyni þarf að huga að nýrri nálgun í kennslu og námsefni, 
m.a. í anda þeirra hugmynda sem settar eru fram í nýlegri doktorsritgerð Hönnu Óladóttur, 
aðjunkts við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Við leggjum því til að eftirfarandi lið verði 
bætt við undir Menntun og skólastarf:

• Námsefni, kennsla og námsmat í íslensku í grunn- og framhaldsskólum verði tekið til ræki- 
legrar endurskoðunar með það í huga að höfða til áhugasviðs nemenda og byggja á mál- 
kunnáttu þeirra og sköpunargáfu.

Menning

Innlend dagskrárgerð

Við tökum undir þennan lið en leggjum til að bætt verði við áherslu á barna- og unglingaefni:

• Innlend dagskrárgerð fyrir ljósvakamiðla verði efld og aðgengi tryggt að fjölbreyttu efni á 
íslensku. Sérstök áhersla verði lögð á efni fyrir börn og unglinga, bæði frumsamið og í 
vönduðum þýðingum með talsetningu.



Bókaútgáfa

Við tökum undir þennan lið en leggjum til að orðalagi hans verði breytt þannig að margvíslegt 
hlutverk bókaútgáfu í eflingu íslenskunnar komi betur fram:

• Stutt verði við útgáfu bóka á íslensku vegna mikilvægis lestrar og læsis til að byggja upp 
sterka málkennd og auðugan orðaforða, svo og vegna mikilvægis bæði fagurbókmennta og 
fræðslurita í viðhaldi, auðgun og endurnýjun málsins. Sérstök áhersla verði lögð á eflingu 
útgáfu bóka fyrir börn og unglinga, bæði frumsaminna og í vönduðum þýðingum.

Barna- og ungmennabókmenntasjóður

Við tökum undir þennan lið en teljum æskilegt að skilgreina nánar við hvað er átt. Mikilvægt 
er að sjóðurinn taki til bæði frumsaminna og þýddra bóka, enda styrkja vel þýddar bækur 
íslenskuna ekki síður en frumsamdar. Við leggjum því til að orðalagi verði breytt lítillega:

• Sérstakur sjóður verði settur á laggirnar til að styrkja samningu, þýðingar og útgáfu barna- 
og ungmennabóka.

Almenningsbókasöfn

Við styðjum þennan lið eindregið en teljum mikilvægt að hann verði víkkaður út. Bókasöfn 
hafa á undanförnum árum verið að breytast í þekkingarmiðstöðvar þar sem fólk kemur saman 
til ýmissar menningarstarfsemi og aðgangur er veittur að margs konar fræðslu- og afþreyingar- 
efni. Við leggjum til því að aukið verði við liðinn:

• Starfsemi almenningsbókasafna verði efld og þjónusta við notendur bætt. Áhersla verði 
lögð á að gera söfnin að alhliða þekkingar- og afþreyingarmiðstöðvum þar sem notendur 
hafi aðgang að nýju og fjölbreyttu efni á íslensku -  lesefni, hljóðefni, myndefni og hvers 
kyns margmiðlunarefni.

Þýðingar (nýr liður)

Framboð á og aðgengi að hvers kyns erlendu fræðslu- og afþreyingarefni hefur aukist gífurlega 
á undanförnum árum. Mikilvægt er að Íslendingar eigi kost á því að nýta sér sem mest af slíku 
efni á íslensku og tryggja þarf að heilu sviðin verði ekki útundan þannig að efni á þeim sé 
eingöngu í boði á erlendum málum. Við leggjum til að eftirfarandi lið verði bætt við:

• Styrkir til þýðinga á bókmenntum og fræðsluritum verði auknir og jafnframt stuðlað að 
þýðingum á margs kyns afþreyingar- og fræðsluefni (textum og sjónvarpsefni), hugbúnaði, 
tölvuleikjum o.s.frv.

Við vonumst til þess að tillit verði tekið til þessara athugasemda og hvetjum eindregið til þess 
að tillagan verði samþykkt. Við bendum þó á að slík samþykkt hefur eingöngu táknrænt gildi 
nema henni verði fylgt eftir með verulegum fjárveitingum og treystum því að Alþingi láti ekki 
sitja við orðin tóm.

Virðingarfyllst,
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prófessor emeritus í íslenskri málfræði
Háskóla Íslands
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