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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 11. desember 2012 og hófst 

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

Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og Sigurður Pálsson. Sigríður Dagný 

Þorvaldsdóttir er í veikindaleyfi til áramóta. Hilmar Hilmarsson og Sæmundur Helgason voru 

viðstaddir umræður um 1. lið dagskrár. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun Árna Magnús-

sonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Málræktarþing unga fólksins. Hvernig tókst og hvað er fram undan?  

Sjá fg. stj. ÍM 8/2012, 2. lið. Rætt var um málræktarþing unga fólksins sem haldið var á degi 

íslenskrar tungu 16. nóvember. Almenn ánægja var hjá Íslenskri málnefnd, mennta- og menningar-

málaráðuneyti og MS með þingið. Sæmundur og Hilmar greindu einnig frá því að börn, sem tóku 

þátt í þinginu, hefðu verið mjög ánægð. Umræður í skólum um íslensku og málrækt fyrir þingið 

tókust vel. Allir voru sammála um að halda þyrfti þessu áfram á næsta ári og þeir skólar sem nú 

tóku þátt í þinginu, Langholtsskóli, Laugalækjarskóli og Réttarholtsskóli, ætla að taka aftur þátt í 

slíku verkefni á næsta ári. Hilmar og Sæmundur töldu rétt að Málnefndin veldi nýja skóla til að 

styðja við á málræktarþingi unga fólksins á næsta ári, t.d. skóla í Hafnarfirði, Akureyri eða 

Reykjanesbæ. Hilmar nefndi að hugsanlega mætti bjóða skólastjórnendum víðs vegar að á næsta 

lokahóf til að kynna hugmyndina. Mikilvægt væri einnig að ná til íslenskukennara í skólum. 

Fljótlega á næsta ári þarf að huga að því að skipa undirbúningshóp til að skipuleggja málræktarþing 

unga fólksins á næsta ári. 

 

2. Þing norrænna málnefnda 2013. Verkefni fram undan 

Sjá fg. stj. ÍM 8/2012, 6. lið. Rætt var um undirbúning norræna málnefndaþingsins í ágúst á næsta 

ári. Dreift var minnisblaði sem formaður og JBS höfðu tekið saman um undirbúning þingsins. Nú 

þegar hefur verið pöntuð gisting og fundaraðstaða á Akureyri. Eitt af hlutverkum þingsins væri að 

skilgreina hvar Norðurlöndin gætu unnið saman á sviði tölva og máltækni. ER mun fljótlega semja 

drög að nánari lýsingu á fundarefni. Sigurður sagði brýnt að ákveða sem fyrst skráningarfrest á 

þingið sem myndi auðvelda skipulagningu þess. Rætt verður nánar um skipulagningu þingsins á 

fyrsta fundi stjórnar ÍM á næsta ári. 

 

3. Fjármál ÍM og umsókn um fé frá ráðuneytinu fyrir 2013 

Íslensk málnefnd fékk 3 m.kr. til starfsemi sinnar árið 2012 frá mennta- og menningar-

málaráðuneyti. Ekki er krafist skýrslu um í hvað féð fer en formaður hyggst bráðlega senda skýrslu 

um útgjöld nefndarinnar á árinu til mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

 

4. Bréf til Málnefndarinnar frá Sigurði Konráðssyni 

Formaður kynnti bréf frá Sigurði Konráðssyni, kennara við Menntavísindasvið HÍ, til nefndarinnar. 

Komið hefði fram á fundi á sviðinu nýlega að forsvarsmenn kennaradeildar Menntavísindasviðs 

teldu sig ekki þurfa að hlíta íslenskri málstefnu (Íslenska til alls) í sínum störfum. Samþykkt var að 

formaður kannaði málið nánar. Ef rétt reyndist yrði bréf sent til ráðuneytis og athygli vakin á þessu. 

 

5. Áhersluverkefni 2013 

Á fundi ÍM 2/2011 (2. liður) var ákveðið að Íslensk málnefnd legði sérstaka áherslu á íslensku sem 

annað mál í starfi sínu árið 2013. Mikilvægt væri að Málnefndin fyndi út úr því hvað hún gæti lagt 

fram til þessa málaflokks. Nefnt var að til væru samtök á þessu sviði, Móðurmál. Samtök um 



tvítyngi (Association of bilingualism), sem hefðu m.a. haldið málþing 9. nóvember í Gerðubergi 

(Meir‘ en að segja. Málþing um móðurmál á Íslandi).  

 

6. Íslenska í stjórnarskrá 

Formaður sendi bréf til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþings, dags. 19. nóvember 2011, um 

stjórnarskrárákvæði um stöðu íslenskrar tungu (sjá fg. stj. ÍM 8/2011, liður 5., b). Á Alþingi er nú 

rætt um nýja stjórnarskrá og var hægt að senda athugasemdir við drög að henni til 13.12.2012. 

Formaður hafði sent út fyrir fundinn drög að athugasemdum við væntanlega stjórnarskrá þar sem 

m.a. var hvatt til þess að kveðið væri á um stöðu íslenskunnar í henni. Drögin voru samþykkt og 

formanni falið að koma þeim til skila til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis. 

 

Önnur mál 

a) Samráðsfundur norrænu málnefndanna 

Formaður og JBS greindu frá því helsta sem gerðist á samráðsfundi norrænu málnefndanna í 

Kaupmannahöfn 28. nóvember 2012. 

 

b) ð, þ og æ í smáskilaboðum 

Allmikið hefur verið rætt um það í fjölmiðlum að dýrara væri að senda smáskilaboð með íslenskum 

sérstöfum en án þeirra. ER útskýrði stuttlega hvað það væri í smáskilaboðatækninni sem ylli því að 

dýrara væri að senda smáskilaboð með íslenskum sérstöfum en annars. Niðurstaðan var að lítið 

væri hægt að gera til að leiðrétta það. 

 

c) Kynning á norrænu málasamstarfi 

ASÞ lagði til að á fyrsta fundi Íslenskrar málnefndar á næsta ári yrði samstarf nefndarinnar við 

aðrar norrænar málnefndir kynnt. Ekki væri víst að allir í Málnefndinni þekktu nægilega vel til 

þessa samstarfs. Vel var tekið í þessa hugmynd. 

 

d) Vefkennsla 

ER sagði frá því að framboð á erlendu vefkennsluefni í íslenskum háskólum hefði aukist mjög 

undanfarið og fást sum slík námskeið metin til eininga í þeim. Slíkt efni væri allt á ensku. HB sagði 

að ef vefkennsluefni væri ekki sent út í rauntíma mætti gera þá kröfu til íslenskra háskóla að það 

yrði textað. 

 

Mál til bókunar 

Formaður ÍM sendi bréf 15. október 2012 til mennta- og menningarmálaráðherra með boði á mál-

þing ÍM um íslensku í tölvuheiminum 13. nóvember kl. 15–17. Ráðherra hélt þar ræðu. 

 

Íslensk málnefnd sendi 4. nóvember 2012 ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2012 til mennta- og 

menningarmálaráðherra. Ályktunin var einnig prentuð sem fjórblöðungur og henni dreift til allra 

þingmanna fyrir dag íslenskrar tungu. Sérstök umræða var á Alþingi um efni ályktunarinnar 

21.11.2012 (Sérstök umræða: Íslensk tunga á tölvuöld). 

 

Íslenskri málnefnd barst bréf, dagsett 28. nóvember 2012, þar sem óskað var eftir því að 

Málnefndin skæri úr því hvort rita á Gamla Gróðrastöðin (á Akureyri) eða gamla Gróðrastöðin. 

Ákveðið var að vísa erindinu til málræktarsviðs Árnastofnunar. 

 

JBS lét auglýsingastofuna Argus endurteikna merki Íslenskrar málnefndar. Verkinu lauk 5. 

nóvember. 

   

Fundi var slitið kl. 16.30 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

         sign.               sign. 


