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Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar á Neshaga 16 þriðjudaginn 13. október 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. Auk þess voru á fundinum Baldur 

Sigurðsson og Margrét Guðmundsdóttir úr vinnuhóp Íslenskrar málnefndar um stafsetningu. 

 

1. Tillögur vinnuhóps Íslenskrar málnefndar um stafsetningu 

Vinnuhópur Íslenskrar málnefndar um stafsetningu skilaði tillögum sínum um endurbætur á 

íslenskri stafsetningu til stjórnar Íslenskrar málnefndar 17. september 2010. Vinnuhópinn 

skipuðu Baldur Sigurðsson, Haraldur Bernharðsson, Jóhannes B. Sigtryggsson, Margrét 

Guðmundsdóttir og Steinunn Stefánsdóttir og hann starfaði frá nóvember 2009 til september 

2010.  

Í upphafi þakkaði formaður Margréti og Baldri fyrir að mæta á fundinn og hópnum 

fyrir sín störf. Haraldur fór yfir skýrslu vinnuhópsins og rakti helstu breytingar í þeim frá fyrri 

reglum. Vinnuhópurinn telur brýnast að endurskoða þrennt: stóran og lítinn staf, eitt orð eða 

fleiri og kommusetningu. Starf vinnuhópsins snerist að miklu leyti um að skilgreina betur 

mörk í stafsetningunni en áður hefur verið gert og samræma ýmsa hluti. 

Í tillögum vinnuhópsins um stóran og lítinn staf er m.a. lagt til að heiti þjóða og 

þjóðarbrota séu alltaf rituð með stórum staf en í núverandi reglum eru þau annaðhvort rituð 

með há- eða lágstaf. Þokkaleg sátt virðist vera í núverandi stafsetningu um að rita eigi dýra- 

og plöntuheiti með lágstaf. Leggur hópurinn til að matvælaheiti verði einnig rituð með lágstaf, 

t.d. kalamataólívur, pekingönd, og einnig ýmis heiti úr heilbrigðis- og náttúruvísindum, sem 

dregin eru af sérheitum, t.d. alshæmerveiki (alzheimer-veiki). Sumir í vinnuhópnum vildu 

ganga lengra í að rita orð með litlum staf en nú er gert. Stöðugleiki í stafsetningu sé hins vegar 

dýrmætur. Sigurður nefndi að sér þætti að leggja ætti meiri áherslu á að orð séu rituð með 

litlum staf en gert er í núverandi ritreglum.  

Einnig voru kynntar tillögur að nýjum reglum um eitt orð eða fleiri. Leiðarljós þar var 

að fækka ónauðsynlegum valmöguleikum í þeim og flokka greinar meir eftir orðflokkum en 

gert er í núverandi ritreglum. Skiptar skoðanir voru í hópnum um það hvort styðjast á meir við 

áherslu um ritun smáorðasambanda eins og af hverju, inn í o.s.frv. og rita þau í einu lagi. 

Erfitt reyndist hins vegar að afmarka hversu langt slík regla á að ná. Formanni finnst vel koma 

til greina að áhersla ráði meiru um ritun smáorða en nú er en Sigurður benti á að áhersla á 

smáorðum væri mun minni en t.d. á fallorðum og því gæti reynst erfitt að styðjast við hana 

um ritun þeirra.  

Auk þess voru kynntar tillögur hópsins um breytingar á núverandi kommusetningu. 

Helsta breytingin frá núverandi reglum, sem vinnuhópurinn leggur til, er að afmarkandi 

setningar verði ekki afmarkaðar með kommum heldur eingöngu þau innskot sem fela í sér 

merkingarlega valfrjálsar viðbótarupplýsingar sem hafa mætti innan sviga. 

Eftir þetta voru almennar umræður stjórnar og vinnuhóps um tillögurnar. Formaður 

telur tillögur hópsins um breytingar á ritreglum í stórum dráttum vera til mikilla bóta og 

sagðist t.a.m. alveg geta samþykkt reglur þær um stóran og lítinn staf sem vinnuhópurinn 

legði fram. Margrét telur að hugsanlega hefði verið betra við endurskoðun að miða frekar við 

auglýsingarnar um stafsetningu frá 1974 en ritreglur þær sem birtar eru í Stafsetningar-

orðabókinni. Sér þætti best að hafa ritreglurnar sem stystar en ítarlegra dæmasafn annars 

staðar. 



Íslensk málnefnd mun afhenda menntamálaráðherra gögn stafsetningarhópsins og 

hyggst leggja áherslu á það að haldið verði áfram vinnu við að endurskoða ritreglurnar. For-

senda þess er að hægt sé að greiða vinnuhópum um stafsetningu einhverja þóknun. 

   

2. Önnur mál 

Reglur um greinarmerkjasetningu 

Stjórn ÍM hyggst senda bréf til Hins íslenska bókmenntafélags og mótmæla því að prentaðar 

séu reglur um kommusetningu og fleiri greinarmerki á vegum þess sem líta út eins og þær séu 

opinberar kommureglur. Slíkt sé misvísandi. 

 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16.15. 

 

Guðrún Kvaran       Jóhannes B. Sigtryggsson  

sign.        sign. 

 


