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Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi orðfræðisviðs á Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 19. mars 2013 og 

hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran (GK) formaður, Haraldur Bernharðsson (HB) 

varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ) og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir (SDÞ). 

Stanislaw Bartoszek var viðstaddur 5. lið. Eiríkur Rögnvaldsson boðaði forföll. Jóhannes B. 

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

 

1. Fundur Menntavísindasviðs – málrannsókn 

Formaður sagði frá fundi 25. febrúar 2013 í fagráðshópi rannsóknarinnar Rannsókn í íslensku 

sem námsgrein og kennslutungu. Formaður var fulltrúi málnefndarinnar á fundinum. Á 

fundinum voru ræddar ýmsar spurningar um kennslu íslensku í skólum.  

 

2. Undirbúningur undir fund með yfirstjórn Menntavísindasviðs í apríl 

Sjá fg. stj. ÍM 1/2013, 2. lið. Á fundi stjórnar ÍM 9. apríl verður rætt við Jón Torfa Jónasson, 

forseta Menntavísindasviðs, Önnu Kristínu Sigurðardóttur, deildarforseta kennaradeildar og 

Kristján Jóhann Jónsson íslenskukennara á sviðinu.  

Mikilvægt sé að leggja áherslu á það í samræðum við yfirstjórn Menntavísindasviðs að 

Íslensk málnefnd telji að íslenskt mál hafi meira vægi en ýmislegt annað, t.d. fjármálalæsi, 

sem sóst er eftir að verði bætt við sem kennslugreinum í grunnskólum. Svo virðist sem aðeins 

sé litið á íslensku sem eina af almennum kennslugreinum grunnskólans en ekki 

undirstöðugrein og námstæki fyrir aðrar greinar. Íslenskukennarar á Menntavísindasviði hafa 

lagt áherslu á það en talað fyrir daufum eyrum. ASÞ sagði að þar sem allir með 

kennararéttindi fái réttindi til að kenna allar greinar í grunnskóla og kennararéttindi séu 

óskilyrt þá þurfi kennaramenntun að taka mið af því. 

 Áhyggjuefnið væri að minni tíma væri varið í íslenskukennslu í kennaramenntun en í 

mörgum öðrum löndum. Nefnt var að huga þyrfti að öðrum leiðum til þess að hrinda mark-

miðum málstefnunnar í framkvæmd. Breyta mætti t.a.m. reglugerð um kennaramenntun og 

leyfisbréf og tiltaka þar kröfur um lágmarksnám í íslensku til þess að leyfi til kennslu sé veitt. 

 

3. Undirbúningur undir málnefndaþingið í haust 

Formaður og ritari sóttu um þrjá aukastyrki (frá Nordisk kulturfond, Letterstedstka 

Föreningen og Clara Lachman fondet) fyrir málnefndaþingið í sumar á Akureyri. Ritari hefur 

verið í sambandi við norrænu málnefndirnar og hefur fengið nokkrar tillögur um fyrirlesara. 

Ákveðið var að fela Haraldi og Eiríki að sjá um endanlegt skipulag dagskrár. Sigríður hefur 

pantað hátíðarkvöldverð á veitingastaðnum Rauðku Siglufirði. 

 

4. Ný útgáfa Tölvuorðasafns og afsögn nefndar 

Málnefnd hefur borist minnisblað frá Sigrúnu Helgadóttur (dags. 15.3.2013) og bréf frá 

Arnheiði Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra Skýrslutæknifélags Íslands (dags. 14.3.2013) 

þar sem greint er frá því að orðanefnd félagsins hyggist láta af störfum og óskað er eftir fundi 

um framtíðarskipan íðorðastarfs í tölvu- og upplýsingatækni. Vísað er til þess að í ályktun 

Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu 2012 segi: „Íðorðastarf í tölvu- og 



upplýsingatækni verði styrkt og komið á fót samvinnu mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, Skýrslutæknifélags Íslands og Íslenskrar málnefndar á því 

sviði.“ Stefnt er að því að fulltrúi ÍM þingi með fulltrúum Skýrslutæknifélagsins og Ágústu 

Þorbergsdóttur hjá málræktarsviði Árnastofnunar um þessi mál.  

 

5. Íslenska sem annað mál 

Sigríður sagði að fljótlega þyrfti að ákveða dagsetningu fyrir málræktarþingið. Rætt var um að 

hafa þingið með svipuðu sniði eins og síðast. Ákveðið var að hafa þingið 14. nóvember kl. 

15–16.15.  

 

6. Önnur mál 

a) Málræktarþing unga fólksins 

HB greindi frá því að Brynhildur Þórarinsdóttir, Finnur Friðriksson og Fríða Pétursdóttir 

hefðu myndað undirbúningshóp fyrir málræktarþing unga fólksins sem nú verður haldið á 

Akureyri. 

 

b) Lagarammi um tungumál í Evrópu 

Á heimasíðu EFNIL (European Federation of National Institutions for Language), sem Íslensk 

málnefnd á aðild að, var safnað saman fyrir nokkrum árum greinum með yfirliti yfir lög um 

tungumál hvers lands. ÍM barst skeyti 22.2.2013 frá John Simpson í framkvæmdarstjórn 

EFNIL sem greindi frá því að það stæði til að setja nýjar greinar um stöðu mála á þessu sviði 

á síðu samtakanna og óskaði eftir því að ÍM semdi nýja grein fyrir júnílok. Formaður hyggst 

taka það að sér. 

 

Mál til bókunar 

Íslenskri málnefnd barst bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, dags. 1.2.2013, þar 

sem tilkynnt var að ráðuneytið hefði ákveðið að veita Íslenskri málnefnd 3 millj. kr. styrk á 

þessu starfsári til að standa straum af kostnaði við verkefni og starfsemi nefndarinnar. 

 

Íslenskri málnefnd barst svarbréf frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, dags. 18.2.2013, 

við fyrirspurn nefndarinnar frá 13.12.2012 þar sem athygli ráðuneytis var vakin á fyrirhugaðri 

spjaldtölvuvæðingu í Álftanesskóla. Ráðuneytið sendi 9.1.2013 bréf til Garðabæjar og 

spurðist fyrir um fyrirhugaða notkun á ensku námsefni í tengslum við þetta. Svar frá 

Álftanesskóla barst 30.1.2013 (sem fylgir bréfi ráðuneytis til ÍM) sem ráðuneyti telur vera 

fullnægjandi og mun ekki aðhafast frekar í málinu. Ráðuneytið þakkar í bréfinu ÍM fyrir að 

vekja athygli á þessu máli og þiggur gjarna ábendingar frá nefndinni um hvað betur megi fara 

varðandi íslensku í spjaldtölvum. 

 

Formaður sendi fyrir hönd Íslenskrar málnefndar 25. febrúar 2013 umsögn um þingskjal 966, 

583. mál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Þjóðminjasafn Íslands, nr. 140/2011. 

Íslensk málnefnd leggur til að við 2. gr. frumvarpsins bætist: „Þjóðminjasafnið skal setja sér 

málstefnu.“ Íslensk málnefnd telur mikilvægt að safnið setji sér málstefnu til að tryggja að 

rannsóknum sérfræðinga á safninu verði áfram miðlað á íslensku jafnframt öðrum málum. 

 

 

 Fundi var slitið kl. 16.30 

 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 


