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Fundargerð 

Fundur var haldinn í Íslenskri málnefnd í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Sölvhóls-

götu 4, 4. hæð, fimmtudaginn 11. október 2012 og hófst kl. 15.30. Fundinn sátu: Guðrún 

Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson (HB) varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir 

(ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER), Gunnhildur Stefánsdóttir, Hilmar Hilmarsson, Melkorka 

Tekla Ólafsdóttir, Stanisław Jan Bartoszek, Steinunn Stefánsdóttir og Þórhildur S. 

Sigurðardóttir. Brynhildur Þórarinsdóttir, Dóra Jakobsdóttir, Guðrún Rögnvaldardóttir, 

Sigríður D. Þorvaldsdóttir og Sæmundur Helgason tilkynntu forföll. Sigurður Pálsson mætti 

ekki. Varamennirnir Hjörtur Hjartarson og Steinunn Mar sátu fundinn. Jóhannes B. 

Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Málstefna Stjórnarráðsins 

Formaður greindi frá því sem gerst hefði frá því í vor (sjá fg. stj. ÍM, 8/2012, 1. lið). 

Formaður, HB og Valgerður Stefánsdóttir, formaður Málnefndar um íslenska táknmálið, 

funduðu 2. október 2012 með starfsmönnum Stjórnarráðsins, Sigrúnu Ólafsdóttur og Birni 

Sigurðssyni, um málstefnu Stjórnarráðsins en drög að henni höfðu verið send til þess í júní 

(sjá fg. stj. ÍM 6/2012, 2. lið). Tekið var vel í að ráðinn yrði málfarsráðunautur Stjórnarráðsins 

en starfsmönnum óx í augum kostnaður við að snúa öllum ræðum ráðherra, sem fluttar væru á 

erlendum málum, yfir á íslensku. HB hélt því hins vegar fram á fundinum að kostnaður við 

slíkt yrði ekki mikill og að í raun væri skylt að þýða slíkt efni samkvæmt lögum um stöðu 

íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (nr. 61/2011). Einnig höfðu starfsmenn Stjórnarráðsins 

áhyggjur af kostnaði við ákvæði um táknmál í málstefnunni. Gunnhildur sagði að yfirleitt færi 

hugmyndavinna við ræður fram á íslensku en á síðari árum væri farið að frumsemja ræður 

ráðherra á ensku. Ýta verður á eftir því að málstefnan fari fyrir ríkisstjórn. Anna Sigríður 

nefndi að málstefnudrögin væru mjög ritmálsmiðuð. Leggja hefði e.t.v. þurft meiri áherslu á 

túlkun milli mála í henni. 

 

2. Málræktarþing 2012 

HB og Hilmar sögðu frá undirbúningi málræktarþings unga fólksins (sjá fg. stj. ÍM 8/2012, 2. 

lið). Grunnhugmynd þingsins væri að vekja börn til umhugsunar um gildi tungumálsins. 

Steinunn nefndi að mikilvægt væri að skrásetja viðburðinn á einhvern hátt. 

 

3. Fernuflug MS 

Málnefndin hefur oft liðsinnt MS við þróun Fernuflugs. Formaður, HB og JBS þinguðu 27. 

september með starfsmönnum MS um næsta Fernuflug. Baldur Jónsson, verkefnisstjóri hjá 

MS, hafði óskað eftir fundi með ÍM og málræktarsviði Árnastofnunar og voru formaður og 

HB fulltrúar ÍM á fundinum og JBS fulltrúi málræktarsviðs. Formaður óskaði eftir tillögum 

Málnefndarfólks um efni sem mætti setja á fernur. Ýmislegt var nefnt, t.d. að hafa ljóð á þeim 

eða þulur, auk þess sem mönnum leist vel á hugmynd um að fjallað yrði á fernum um uppruna 

örnefna. Mikilvægt væri að fernutextarnir vektu umræðu. 



 

4. Málnefndaþingið 2012 í Ósló: fundarfrásögn 

ASÞ og JBS kynntu fundarfrásögn frá netverks- og málnefndafundinum 29.–31. september 

2012 í Ósló (Holmenkollen). Minnisblaði var dreift fyrir fundinn. 

 

5. Máltækniþing í nóvember 

Formaður greindi frá undirbúningi máltækniþings Málnefndarinnar 13. nóvember og 

fyrirhugaðri dagskrá (sjá fg. stj. ÍM 8/2012, 4. lið). Formaður sagði að með þinginu 13. 

nóvember og þingi unga fólksins 16. nóvember yrði þetta í raun ekki dagur íslenskrar tungu 

heldur vika íslenskrar tungu. 

 

6. Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2012 

ER sagði frá drögum að ályktun um stöðu íslenskrar tungu. Skipulag hennar væri með föstu 

sniði og skiptist í þrennt: stöðu, horfur og aðgerðir. Ákveðið hefði verið að Íslensk málnefnd 

legði áherslu á máltækni nú í ár. ER sagði að sumt í ályktuninni væri frá nefnd mennta- og 

menningarmálaráðuneytis um tölvumál sem hefði skilað skýrslu til ráðuneytis í júní 2012. 

Fulltrúar ÍM í nefndinni hefðu verið HB, ER og Sigrún Helgadóttir. Mikill samhljómur væri 

milli tillagna nefndarinnar og tillagnanna í ályktuninni. Könnun var gerð í grunnskólum fyrr á 

árinu um viðhorf til íslensku í tölvum. 70 skólastjórar af 170, sem spurðir voru í könnuninni, 

sögðu að það væri ekki stefna skóla þeirra að nota íslenskt viðmót. Slíkt væri áhyggjuefni. 

Steinunn Stefánsdóttir sagði að það gæti verið áhugavert að skoða dreifingu þessa viðhorfs, 

einkenndi það ákveðin svæði á landinu? Einnig var rætt um notkun spjaldtölva á ensku í 

skólum. Steinunn Mar sagði að útbreiðsla spjaldtölva í grunnskólum væri mjög orðum aukin.  

Nefndarmenn í Málnefndinni voru mjög ánægðir með drögin að ályktuninni og 

samþykktu þau með smávægilegum breytingum. 

 Formaður sagði að það stæði til að þýða ályktunina yfir á dönsku þannig að kynna mætti 

hana á málnefndaþinginu á næsta ári og jafnvel nýta eitthvað úr henni í sameiginlega ályktun 

málnefndanna á þinginu. Nefndarmönnum leist vel á þessa hugmynd. 

 

7. Fjármál Íslenskrar málnefndar 

Formaður greindi frá fjármálum ÍM og dreifði blaði yfir stöðu þeirra 1.9.2012. Þá voru eftir 

1.933.352 kr. af árlegum 3.000.000 kr. styrk mennta- og menningarmálaráðuneytis til ÍM.  

 

8. Önnur mál 

a) Málþing um íslenskukennslu í grunnskólum 

Íslenska málfræðifélagið, Samtök móðurmálskennara, íslenskustofa Menntavísindasviðs og 

Málvísindastofnun ætla að halda þing 15. nóvember, kl. 14.30–16.00 um íslenskukennslu í 

grunnskólum. 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17.00. 

 

 

Guðrún Kvaran         Jóhannes B. Sigtryggsson 

             sign.            sign. 


