
 

Íslensk málnefnd                 3/2012 

 

Fundargerð 

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

götu 4, 4. hæð, fimmtudaginn 13. desember 2012 og hófst kl. 15.30. Fundinn sátu: Guðrún 

Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir, Bryn-

hildur Þórarinsdóttir, Dóra Jakobsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Gunnhildur Stefánsdóttir, 

Hilmar Hilmarsson, Melkorka Tekla Ólafsdóttir, Sigurður Pálsson, Stanisław Jan Bartoszek, 

og Þórhildur S. Sigurðardóttir. Guðrún Rögnvaldardóttir, Sigríður D. Þorvaldsdóttir og Stein-

unn Stefánsdóttir tilkynntu forföll. Sæmundur Helgason mætti ekki. Varamaðurinn Hjörtur 

Hjartarson sat fundinn. Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Nýlegir viðburðir 

Málræktarþing barnanna – frásögn og framhald 

Ályktun Íslenskrar málnefndar 2012 – viðtökur og umræða á Alþingi 

Máltækniþing og viðurkenningar Íslenskrar málnefndar 2012 

Málstefna Stjórnarráðsins 

Íslenska í stjórnarskrá – bréf til Alþingis 

Spjaldtölvur í grunnskólum 

Formaður sagði frá því helsta sem gerst hafði frá síðasta fundi ÍM.  

Málræktarþing unga fólksins var haldið í Laugardalshöll á degi íslenskrar tungu 16. 

nóvember. Það tókst einstaklega vel og mikill áhugi er á því að halda það aftur á næsta ári. 

Brynhildur sagðist vera reiðubúinn að taka þátt í að skipuleggja slíkt þing á Akureyri á næsta 

ári. Þórhildur nefndi að virkja mætti bókasöfnin til að styðja við bakið á þinginu. 

 Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2012 fjallaði nú um íslensku í tölvuheiminum. Henni 

var dreift til allra þingmanna fyrir dag íslenskrar tungu. Sérstök umræða var á Alþingi um efni 

ályktunarinnar 21. desember (Sérstök umræða: Íslensk tunga á tölvuöld). 

 Máltækniþing ÍM (Íslenska á 21. öld – þing Íslenskrar málnefndar um íslensku í tölvu-

heiminum) var haldið 13. nóvember 2012. Kristinn Halldór Einarsson, formaður Blindra-

félagsins (Nýi íslenski talgervillinn), og Jón Guðnason, lektor við HR, og Trausti 

Kristjánsson, frumkvöðull og aðjunkt í HR (Talgreinir fyrir íslensku), fengu viðurkenningu 

Íslenskrar málnefndar. Um 60 gestir voru á þinginu, sem fór vel fram, og vakti efni þess 

umræðu í fjölmiðlum. 

 Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum 16. nóvember 2012 málstefnu fyrir Stjórnarráð 

Íslands. Málstefnan er í samræmi við lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011 og var unnin í 

samráði við Íslenska málnefnd og Málnefnd um íslenskt táknmál. Um forsögu málsins sjá fg. 

stj. ÍM 8/2012, 1. lið. 

 Formaður sendi fyrir hönd Íslenskrar málnefndar, 12. desember 2012, umsögn um frum-

varp til stjórnskipunarlaga (415. mál). Í bréfinu hvetur formaður Alþingi til að tryggja stöðu 

íslenskrar tungu og íslensks táknmáls með stjórnarskrárákvæði. 

 Frétt birtist í Fréttablaðinu 12. desember um tilraunaverkefni í Álftanesskóla í samstarfi 

við Námsgagnastofnun og Menntavísindasvið HÍ um kaup á spjaldtölvum til kennslu í 4. og 6. 



bekk. Forritin sem fylgja tölvunum (LearnPad) virðast vera á ensku og óvíst er hvort náms-

efnið fylgir íslenskri námskrá. Spjaldtölvuvæðingin virðist frekar vera á forsendum seljenda 

en skóla. Formaður sagði að kanna þyrfti þetta mál og hugsanlega skrifa bréf til ráðuneytis þar 

sem óskað yrði eftir því reglur yrðu samdar um notkun spjaldtölva í skólum og þýðingar for-

rita. Nefnt var að mikilvægt væri að hafa nægilegt framboð efnis á íslensku.  

 

2. Áhersluverkefni 2013 – umræða. 

Rætt var um áhersluverkefni nefndarinnar árið 2013 (sjá einnig fg. ÍM 2/2011, 2. lið). 

Stanisław sagði að eftir hrunið hefði áhugi á íslenskukennslu útlendinga minnkað, t.d. í fyrir-

tækjum. Hann telur mikilvægt að sett sé upp opinbert og viðurkennt matskerfi fyrir íslensku-

kunnáttu. Núverandi kerfi séu lítt samræmd og ófullkomin. Til þessa verks væri nauðsynlegt 

að fá háskóla og menntastofnanir. Helst þyrfti að semja námskrá fyrir íslensku sem annað mál 

sem væri þrepaskipt og byggð á evrópskum stöðlum. Nám í íslensku fyrir útlendinga yrði þá 

metið af einhverri stofnun (Tungumálamiðstöð HÍ?) faglega og með samræmdum hætti. 

Nefndarmenn voru sammála um að slík vinna yrði gagnleg. Formaður lagði til að myndaður 

yrði vinnuhópur Íslenskrar málnefndar um þetta í samvinnu við kennara í íslensku sem annað 

mál. Stanisław sagðist reiðubúinn að taka þátt í slíku starfi. Mikilvægt væri að þetta yrði gert í 

samvinnu við fyrirtæki og málaskóla. 

 

Sigurður sagði að fyrir nokkrum árum hefði verið birt skýrsla um virði skapandi greina á 

Íslandi. Ef til vill mætti stefna að því að íslenska í skapandi greinum yrði áhersluverkefni 

málnefndarinnar árið 2014. Þróa þyrfti þessa hugmynd nánar og verður hún rædd aftur á 

fundum Íslenskrar málnefndar á næsta ári.  

 

Haraldur nefndi að gott verkefni væri að uppfæra bæklinginn Íslenska – í senn forn og ný 

(http://www.arnastofnun.is/page/islenskaisennfornogny). Dreifa mætti honum t.d. í vélum 

Icelandair. 

 

3. Árlegt þing norrænu málnefndanna á Íslandi 2013. 

Formaður sagði stuttlega frá undirbúningi norræna málnefndaþingsins á Akureyri á næsta ári. 

Hann sagði frá því að lesa mætti um starf norrænu málnefndanna, sem eru samtals níu, á vef-

síðu Íslenskrar málnefndar, www.íslenskan.is.  

 

4. Önnur mál 

Dóra sagðist hafa áhyggjur af tökuorðum í heitum, t.d. fyrirtækja. Greina mætti þar mikil áhrif 

aukins fjölda ferðamanna. Brynhildur nefndi einnig að erfitt væri að finna matseðla á íslensku 

fyrir utan veitingahús í Reykjavík. 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16.55. 

 

 

Guðrún Kvaran         Jóhannes B. Sigtryggsson 

             sign.            sign. 
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