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Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar á Neshaga 16 þriðjudaginn 21. september 

2010 og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran, Þórarinn Eldjárn, Haraldur 

Bernharðsson, Sigurður Konráðsson og Steinunn Stefánsdóttir. Jóhannes B. Sigtryggsson frá 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Skýrsla Íslenskrar málnefndar til mennta- og menningarmálaráðherra 

Rætt var um drög að skýrslu um störf málnefndarinnar 2006–2010 sem afhenda á mennta- og 

menningarmálaráðherra. Ákveðið var að formaður gengi frá skýrslunni og sendi síðan stjórn-

inni aftur til lokayfirlestrar. 

 

2. Ályktun um stöðu tungunnar 

Stefnt er að því að lokið verði við ályktun um stöðu tungunnar í lok október. Megináhersla 

núna verður á íslensku á háskólastiginu. Kennsluefni í háskólum hefur lengi verið mest á 

erlendum málum. Mikilvægt sé samt að nemendur í háskóla kynnist nýrri fræðigrein á sínu 

móðurmáli því að lengi býr að fyrstu gerð. Það ætti að vera regla að allt grunnnám fari fram á 

íslensku. Í framhaldsnámi verði einnig gengið út frá því að kennt sé á íslensku nema annað 

krefjist þess. Mjög hefur færst í vöxt á síðustu árum að kennt sé á ensku í kennslustofum og er 

rannsóknarnefni hvað tapast við slíkt. Kennslu í hagnýtri íslensku þarf að auka í háskólum. 

Það ætti að vera skylda að allir háskólar byðu upp á hagnýtt nám í íslensku. Í stöðukafla 

ályktunarinnar mætti benda á að öll forrit í fjarnámskennslu eru á ensku og brýnt sé að þau 

verði þýdd á íslensku. Ákveðið var að Haraldur færi yfir ályktunina og sendi síðan stjórninni 

aftur til yfirlestrar. 

 Greint var frá því að menntamálaráðuneytið hefði í september sent bréf til samstarfs-

nefndar um málefni háskólastigsins þar sem óskað er eftir viðbrögðum skólastjórnenda við 

nýrri íslenskri málstefnu. 

 

3. Tillögur stafsetningarnefndar 

Vinnuhópur Íslenskrar málnefndar um stafsetningu skilaði tillögum sínum um endurbætur á 

íslenskri stafsetningu til stjórnar Íslenskrar málnefndar 17. september 2010. Ákveðið var að 

rætt yrði við vinnuhópinn um skýrsluna á síðasta fundi stjórnar Íslenskrar málnefndar 13. 

október. Á fundi málnefndarinnar allrar daginn eftir, 14. október, yrði kynning á tillögunum 

og umræður um þær. 

 Ástæða er til að næsta málnefnd haldi áfram vinnu við endurskoðun ritreglna. Prófa 

þarf einnig rækilega hvernig nýjar reglur reynast. Stefnt er að því að nýjar reglur verði 

tilbúnar fyrir næstu útgáfu Stafsetningarorðabókarinnar.  

 

4. Bréf frá Landsbókasafni um umritun úr rússnesku 

Ósk barst frá Áslaugu Agnarsdóttur á Landsbókasafni um að Íslensk málnefnd tæki til endur-

skoðunar umritun rússneskra nafna. Bréfinu fylgdi einnig bréf frá nokkrum bókasafns-

fræðingum þar sem greint er frá því að ólík umritun rússneskra nafna í íslensku og ensku valdi 

vandræðum í skráningu. Stjórnin hefur efasemdir um að rétt sé að breyta umritunarreglunum, 

enda hafi þær verið notaðar í fjölmörgum þýðingum á liðnum árum. Nefnd var sú lausn að 

bæta enskum heitum við íslensk í skráningarkerfum eins og Gegni. 



Ákveðið var að vísa málinu til nýrrar málnefndar sem skipuð verður 1. nóvember. 

Sigurður vonast til að farið verði í heildarendurskoðun á umritun táknkerfa, t.d. arabísku, 

kínversku o.s.frv.  

 

5. Önnur mál 

Ósk um samstarf frá Samtökum móðurmálskennara 

Formanni hefur borist tillaga frá Sæmundi Helgasyni, formanni Samtaka móðurmálskennara, 

um samstarf Samtaka móðurmálskennara við Íslenska málnefnd um ýmis verkefni til eflingar 

tungunni. Stjórn ÍM styður það að tekið verði upp samstarf við samtökin um verkefni sem 

tengjast íslenskri tungu, t.d. dægurlagasamkeppni á íslensku, rímnaflæði o.s.frv.  

 

Nýr samningur við MS (Mjólkusamsöluna) 

Mjólkursamsalan hefur lengi stutt við ÍM og málnefndin unnið með fyrirtækinu að ýmsum 

verkefnum eins og Fernuflugi og málræktarþingum. Núverandi samningur milli MS og ÍM 

rann út fyrir nokkru og nú vill MS leggja drög að nýjum samningi við málnefndina. Formaður 

ÍM mun bráðlega þinga með MS um endurnýjun samningsins. Stjórn ÍM vill gjarnan að 

styrkir MS verði eyrnamerktir ÍM sérstaklega til að efla starf málnefndarinnar sem hefur úr 

litlu að moða. Rætt var um að hugsanlega gæti ÍM og MS haft með sér samstarf um kynningu 

á nýrri málstefnu, Íslensku til alls, t.d. fundarherferð um hana, auglýsingar eða útgáfu saman-

tektar hennar á fjórblöðungi. 

 Mjólkursamsalan hefur óskað eftir því að málræktarsvið Árnastofnunar varðveiti gögn 

og tillögur sem borist hafa í nýyrðasamkeppni MS á mjólkurfernum. Um 8.000 tillögur hafa 

borist frá um 5.000 keppendum. 

 

Kynningarbæklingur og málnefndafundur í Færeyjum 

Formaður dreifði kynningarbæklingi frá Norsku málnefndinni (Språkrådet i kortform) og 

nefndi að Íslenska málnefndin þyrfti að eignast eitthvert sambærilegt kynningarefni. 

 

Á fundi norrænu málnefndanna í Færeyjum í sumar nefndi formaður við fulltrúa annarra mál-

nefnda að sér fyndist samstarf málnefndanna snúast fullmikið um dönsku, norsku og sænsku, 

sbr. áform um barnaorðabók á þessum málum. Einnig væri mikill munur á styrk og umsvifum 

nefndanna. 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17.00. 

 

Guðrún Kvaran       Jóhannes B. Sigtryggsson  

sign.        sign. 

 


