
Reykjavík, 23. janúar 2018

Umsögn Menntavísindasviðs um tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem 
opinbert mál á Íslandi

Menntavísindasvið Háskóla Íslands fagnar því að tillaga til þingsályktunar um eflingu íslensku 
komi fram. Til þess liggja margar ástæður og er gerð góð grein fyrir þeim í greinargerð með 
tillögunni. Þar má nefna að málsamfélag hefur breyst nokkuð hratt þar sem fjölgun þeirra, 
sem hafa annað móðurmál en íslensku, hefur verið hröð og búast má við að svo verði enn 
um hríð. Einnig er víst að ekki sér fyrir endann á áhrifum nýrrar tækni á málfarsleg samskipti 
fólks á öllum aldri. Í umsögn þessari má finna nokkur atriði sem koma upp við lestur á 
tillögunni sjálfri sem og rökstuðningi fyrir henni.

1. Opinbert mál. Í tillögunni er víða almenn skírskotun til íslenskrar tungu, bæði þar 
sem rætt er um íslensku sem móðurmál og sem annað mál. Nokkuð almenn sátt ríkir 
um skilgreiningu á móðurmáli en þegar kemur að öðru máli verður myndin talsvert 
flóknari. En meginatriði er að þar sem tillagan er jafn almenn og raun ber vitni gæti 
heiti hennar verið nokkuð misvísandi. Hvað merkir íslenska sem opinbert mál? Er 
eingöngu átt við einhvers konar stjórnsýslumál? Varla mun sú vera raunin. Því má 
velta því fyrir sér hvort ekki megi sleppa orðinu ’opinbert’. Einnig er rætt um kennslu í 
íslensku í útlöndum og því má spyrja hvort ástæða sé til þess að takmarka tillöguna 
við Ísland. Leggja mætti til að tillagan héti Tillaga til þingsályktunar um að efla 
íslensku.

2. Kennaramenntun. Hér mætti undirstrika vægi íslenskunnar í almennu kennaranámi 
á þann veg að nemendur séu færir að nýta tækifæri þvert á faggreinar til að vinna 
með og efla hæfni nemenda á íslensku og stuðla að jákvæðu viðhorfi til íslenskunnar. 
Einnig mætti draga fram hve mikilvægt er að kennarar búi yfir hæfni til að stuðla að 
samskiptum og samvinnunámi sem skapar vettvang fyrir efla skilning og málkunnáttu 
nemenda. Kennaranemar þurfa því ekki aðeins góða íslenskukennslu eða kunnáttu í 
kennslufræði íslenskunnar, heldur einnig að búa yfir leiðum og aðferðum til að virkja 
nemendur í samræðu um ólík viðfangsefni námsins. Og búa yfir hæfni til að koma 
auga á tækifæri í samskiptum nemenda sem nýta má til að vinna með tungumálið og 
stuðla að sterkari málvitund nemenda. Eitt af markmiðum í drögum þingsályktunar um 
að efla íslenska tungu er að íslenskukennsla verði efld á öllum skólastigum ásamt 
menntun og starfsþróun kennara. Til að undirstrika mikilvægi þess að allir kennarar 
séu íslenskukennarar og beri ábyrgð á að þróa hæfni nemenda í að nota íslenskt mál 
leggjum við til að markmiðið feli það í sér. Sjá mætti fyrir sér tvær leiðir til að orða 
þessa áherslubreytingu í tillögunni:

a. Íslenskukennsla þvert á námsgreinar verði efld á öllum skólastigum ásamt 
menntun og starfsþróun kennara.

b. Íslenskukennsla á öllum skólastigum verði efld þvert á námsgreinar ásamt 
menntun og starfsþróun kennara.

3. Læsi. Fagnað er áherslu á læsi og markvissar aðgerðir til að stuðla að læsi barna. Í 
tillögunni sjálfri mætti að ósekju leggja áherslu á læsi í víðum skilningi, sem beint og
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óbeint stuðlar að málkunnáttu og skilningi barna, hvort sem er á texta, myndum, 
samfélagi og menningu. Þá er rétt að ítreka mikilvægi þess að unnar séu rannsóknir á 
áhrifum ólíkra aðferða til að stuðla að málnotkun og málskilningi og að lagt sé mat á 
skipulagðar aðgerðir til að efla læsi.

4. Mikilvægi foreldra. Máluppeldi og máltaka barna er hvorttveggja beint og óbeint 
þáttur í tillögunni. Því gæti vakið undrun að ekki sé meira fjallað um hlut foreldra og 
fjölskyldu en raun ber vitni. Hér vantar að leggja áherslu á góða málörvun heima. Því 
innihaldsríkara sem tungumálið er sem börn fá hjá uppalendum sínum (lestur og 
samræður) þeim mun betri verður málþróun þeirra. Málumhverfi barna á heimilum er 
mjög mismunandi sem endurspeglast í mismikilli málfærni. Nauðsynlegt er að gefa 
þessu gaum í stefnu um íslenskt mál því íslenskufærni barna hefur sterk tengsl við 
námsframvindu þeirra. Mikilvægt er að fræða foreldra um hlutverk þeirra í málþróun 
barna sinna. Þá er það hlutverk leikskólans og síðar grunnskólans að rétta hlut þeirra 
barna sem halloka standa á því sviði. Eiginlegri máltöku lýkur við fimm til sex ára 
aldur. Þá hafa börn lært meginatriði málkerfis og allan grunnorðaforðann. Á 
máltökualdri hafa börn að jafnaði mun meiri málfarsleg samskipti við foreldra og 
fjölskyldu en síðar gerist. Því er full ástæða til þess að nefna þennan þátt sérstaklega, 
annaðhvort með því að bæta við einum lið í kaflann Menntun og skólastarf eða nefna 
foreldra barna og fjölskyldu þeirra í Vitundarvakning um íslenska tungu.

5. Íslenska sem annað mál
Í tillögunni og greinargerð er lögð áhersla á mikilvægi þess að börn sem hafa íslensku 
sem annað tungumáli fái kennslu í eigin móðurmáli sem sé grunnur að því að ná 
góðum tökum á íslensku. Hér er nokkur einföldun á ferðinni og gera þarf greinarmun 
á börnum sem fæðast á Íslandi eða flytja til landsins á fyrstu fimm æviárunum og nota 
annað tungumál en íslensku heima. Máltaka þeirra er bæði á móðurmáli og á 
íslensku. Hins vegar eru það börn sem eru eldri þegar þau flytja til Íslands og þau 
læra íslensku sem annað mál. Rannsóknir benda til þess að hjá ungum tvítyngdum 
börnum eru tengsl á milli móðurmáls og annars máls óljós, í raun ríki samkeppni á 
milli málanna (e. time-on-task competition model), því meiri tíma og því meiri gæði 
sem þau fá í öðru málinu þeim mun meiri verða framfarir þeirra í því máli. Tengsl á 
milli móðurmáls og annars máls eru sterkari hjá eldri börnum, sem eru komin með 
ákveðna færni í móðurmálinu sem nýtist við tileinkun annarra mála, þ.e. skilning og 
færni til að nota flókið tungumál. Að því sögðu er tekið undir mikilvægi þess að börn af 
erlendu bergi fái tækifæri til að beita móðurmáli sínu og fái kennslu og stuðning til 
þess að skólar og frístundastofnanir byggi á og móti starfsemi sína út frá menningar- 
og félagsauð barna og fjölskyldna þeirra, óháð bakgrunni, þjóðerni eða félagslegri 
stöðu. Í kennaranámi þarf að leggja grunn að innsýn og hæfni kennara til að styðja við 
málþróun tvítyngdra barna og um leiðir til að styðja þau til farsæls námsárangurs og 
velferðar.

6. Aðgerðaráætlun um kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku.
Menntavísindasvið tekur eindregið undir þörfina á heildstæðri aðgerðaáætlun um 
kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku þar sem leiðarljósið er virkt 
tvítyngi og að nemendur af erlendum uppruna standi jafnfætis jafnöldrum sínum sem 
hafa íslensku að móðurmáli. Hér er jafnframt bent á mikilvægi þess að styðjast við 
rannsóknir á þessu sviði, bæði innlendar og alþjóðlegar, sem og að taka mið af sýn 
og reynslu hagsmunaaðila, þ.e. nemenda, foreldra, kennara og annarra fagaðila. 
Benda má á þörf fyrir stuðning og sérstaka íslenskukennslu nemenda sem dvalið hafa 
langdvölum erlendis en hafa alist upp við íslensku á heimili en skortir kunnáttu í ýmsu 
er lýtur að orðaforða, málnotkun og þekkingu á málkerfi.

7. Íslenskt táknmál. Tekið er undir þörfina á því að móta málstefnu um íslenskt 
táknmál. Sömu lögmál gilda í meginatriðum um máltöku barns á íslensku táknmáli.
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Það eru því ríkar ástæður til þess að lýsa því sérstaklega hvernig styðja má foreldra 
heyrnarlauss barns til þess að leiða máltöku þess. Á sama hátt þarf að huga 
sérstaklega að íslenskukennslu barna sem alast upp við íslenskt táknmál þannig að 
þau nái virku tvítyngi íslensku og íslensks táknmáls en það er grunnur að læsi þeirra 
og almennri menntun. Þá þarf að tryggja aðgengi að menntun í íslensku táknmáli í 
námi kennara.
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